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Sze mé lyi hír

A Miniszterelnök
38/2007. (V. 31.) ME

határozata
egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési bizottságok 

magyar tagozati elnökeinek felmentésérõl
és kinevezésérõl

1. Ko vács Kál mánt
– a Ma gyar–In do néz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

Bár sony And rást
– a Ma gyar–Tha i föl di Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

dr. Sza nyi Ti bort
– a Ma gyar–Tu né zi ai Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

Di ós sy Gá bort
– a Ma gyar–Tö rök Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ki tiszt sé gé bõl fel men tem, egyide -
jûleg

dr. Kó ka Já nost
– a Ma gyar–In do néz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,

dr. Ga ram he gyi Ábelt
– a Ma gyar–Tha i föl di Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

 Vegyes Bi zott ság,
– a Ma gyar–Bra zil Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Iz ra e li Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,

Me ré nyi Mik lóst
– a Ma gyar–Tö rök Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Bosz nia-Her ce go vi nai Gaz da sá gi Ve gyes

Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ké vé ki ne ve zem.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg az 54/2005. (VI II. 2.) ME ha tá ro zat ha tá lyát
vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Jog sza bá lyok

2007. évi XLII.
tör vény

az egyrészrõl az Európai Közösség
és tagállamai, másrészrõl az Amerikai Egyesült
Államok közötti légiközlekedési megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
egy rész rõl az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, más rész rõl
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kö zöt ti lé gi köz le ke dé si
meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a
kö vet ke zõ:

„Légiközlekedési Megállapodás

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok (a továb biak ban: az
Egye sült Ál la mok),

egy rész rõl; va la mint

az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Bel ga Ki rály ság,
a Bol gár Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
Mál ta,
a Hol land Ki rály ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
Ro má nia,

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 14-i ülés nap ján fo gad ta el.
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a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,

az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés szer zõ dõ fe -
le i ként és az Euró pai Unió tag ál la ma i ként (a továb biak -
ban: a tag ál la mok),

és az Euró pai Kö zös ség,

más rész rõl;

az zal az óhaj jal, hogy elõ moz dít sák a lé gi tár sa sá gok kö -
zöt ti pi a ci ver se nyen, va la mint mi ni má lis kor mány za ti be -
avat ko zá son és sza bá lyo zá son ala pu ló nem zet kö zi lé gi -
köz le ke dé si rend szer lét re ho zá sát,

az zal az óhaj jal, hogy meg könnyít sék a nem zet kö zi lé -
gi köz le ke dé si le he tõ sé gek bõ vü lé sét – töb bek kö zött a lé -
gi köz le ke dé si há ló za tok fej lesz té se ré vén – annak ér de ké -
ben, hogy ele get te gye nek az uta sok és a fu va roz ta tók
meg fe le lõ lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok irán ti igé nye i -
nek,

az zal az óhaj jal, hogy le he tõ vé te gyék a lé gi tár sa sá gok
szá má ra, hogy nyílt pi a con ver seny ké pes ára kat és szol gál -
ta tá so kat nyújt has sa nak az uta zó kö zön ség nek és a fu va -
roz ta tók nak,

az zal az óhaj jal, hogy a lé gi köz le ke dé si ipar min den
ága za ta – a lé gi tár sa sá gok mun ka vál la ló it is be le ért ve – ré -
sze sül jön a li be ra li zált meg álla po dás elõ nye i bõl,

az zal az óhaj jal, hogy a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben
a biz ton ság és a vé de lem leg ma ga sabb szint jét biz to sít sák,
új fent hang sú lyoz va a sze mély- és va gyon biz ton sá got ve -
szé lyez te tõ, a lé gi köz le ke dés mû kö dé sét ká ro san be fo lyá -
so ló és a köz vé le mény nek a pol gá ri re pü lés be ve tett bi zal -
mát alá ásó olyan cse le ke de tek, vagy azok kal va ló fe nye -
ge té sek  miatti sú lyos ag go dal mu kat, me lyek a lé gi jár mû -
vek biz ton sá ga ellen irá nyul nak,

tu do má sul vé ve az 1944. de cem ber 7-én Chi ca gó ban
alá írás ra meg nyi tott, nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl  szóló
egyez mény ben fog lal ta kat,

fel is mer ve, hogy az ál lam i tá mo ga tá sok hát rá nyo san be -
fo lyá sol hat ják a lé gi tár sa sá gok kö zöt ti ver senyt, és ve szé -
lyez tet he tik e meg álla po dás alap ve tõ cél ki tû zé se it,

meg erõ sít ve, hogy a nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si po li ti -
ka ki dol go zá sa és al kal ma zá sa so rán a kör nye zet vé de lem
kér dé se je len tõs sze re pet ját szik,

meg ál la pít va a fo gyasz tó vé de lem je len tõ sé gét, be le ért -
ve a nem zet kö zi lé gi szál lí tás egyes sza bá lya i nak egy sé ge -
sí té sé rõl  szóló, 1999. má jus 28-án Mont re al ban kelt
egyez mény ben meg kö ve telt vé del met,

az zal a szán dék kal, hogy a meg lé võ meg ál la po dá sok
ke re té re épít ve meg nyis sák a pi a co kat, és hogy a fo gyasz -
tók, a lé gi tár sa sá gok, a mun ka erõ és a kö zös sé gek az
 Atlanti-óceán mind két ol da lán a leg na gyobb elõ nyö ket él -
vez zék,

fel is mer ve, hogy lé gi tár sa sá ga ik glo bá lis tõ ke pi a cok -
hoz va ló fo ko zott hoz zá fé ré se je len tõs sze re pet ját szik a
ver seny meg erõ sí té se és e meg álla po dás cél ki tû zé se i nek
elõ moz dí tá sa te kin te té ben,

az zal a szán dék kal, hogy glo bá lis je len tõ sé gû pre ce -
denst hoz za nak lét re az ezen alap ve tõ gaz da sá gi ága zat li -
be ra li zá ci ó já ból szár ma zó elõ nyük fo ko zá sa ér de ké ben,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban, e meg álla po dás al kal ma -
zá sá ban:

(1) ,,meg álla po dás”: e meg álla po dás, annak mel lék le tei
és füg ge lé kei és azok mó do sí tá sai;

(2) ,,lé gi köz le ke dés”: uta sok, poggyász, áru és pos tai
kül de mé nyek lé gi jár mû vön, kü lön vagy együt te sen, díj
vagy el len szol gál ta tás el le né ben a nagy kö zön ség szá má ra
tör té nõ szál lí tá sa;

(3) ,,egyez mény”: a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl
 szóló, 1944. de cem ber 7-én Chi ca gó ban alá írás ra meg nyi -
tott egyez mény, be le ért ve:

a) az Egyez mény 94. cik ké nek a) pont ja ér tel mé ben
ha tály ba lé põ va la mennyi mó do sí tást, ame lyet az Egye sült 
Ál la mok és a tag ál lam vagy tag ál la mok egy aránt meg erõ -
sí tet tek, az adott kér dés függ vé nyé ben; va la mint

b) az Egyez mény 90. cik ké nek ér tel mé ben el fo ga dott
va la mennyi mel lék le tet vagy mó do sí tást, amennyi ben az
ilyen mel lék let vagy mó do sí tás bár mely adott idõ pont ban
az Egye sült Ál la mok és a tag ál lam vagy tag ál la mok vo nat -
ko zá sá ban egy aránt ha tály ba lé pett, az adott kér dés függ -
vé nyé ben;

(4) ,,tel jes költ ség”: a szol gál ta tás nyúj tás költ sé ge és az
éssze rû ad mi niszt ra tív ál ta lá nos költ ség;

(5) ,,nem zet kö zi lé gi köz le ke dés”: az egy nél több ál lam
te rü le te fe let ti lég tér ben át ha la dó lé gi köz le ke dés;

(6) ,,fél”: az Egye sült Ál la mok, vagy az Euró pai Kö zös -
ség és tag ál la mai;

(7) ,,ár”: uta sok, poggyász és/vagy áru (a pos tai kül de -
mé nyek ki vé te lé vel) lé gi köz le ke dés ben – adott eset ben a
nem zet kö zi lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ fel szí ni köz le -
ke dést is be le ért ve – tör té nõ szál lí tá sá ért a lé gi tár sa sá -
gok – be le ért ve kép vi se lõ i ket – ál tal fel szá mí tott dí jak, ta -
ri fák vagy il le té kek, va la mint az ilyen dí jak, ta ri fák vagy
il le té kek ren del ke zés re ál lá sá nak fel té te lei;

(8) ,,nem-ke res ke del mi cé lú le szál lás”: olyan le szál lás,
amely nem uta sok, poggyász, áru és/vagy pos ta kül de -
mény lé gi fu va ro zás ba tör té nõ fel vé te lé re vagy ki ra ká sá ra
szol gál;

(9) ,,te rü let”: az Egye sült Ál la mok te kin te té ben a szu ve -
re ni tá sa vagy jog ha tó sá ga alá tar to zó (a kon ti nen sen és a
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szi ge te ken fek võ) föld te rü le tek, bel vi zek és fel ség vi zek,
va la mint az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai te kin te té ben
az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ha tá lya alá tar -
to zó (a kon ti nen sen és a szi ge te ken fek võ) föld te rü le tek,
bel vi zek és fel ség vi zek, az em lí tett Szer zõ dés ben vagy
bár mely jog utód ok mány ban meg ha tá ro zott fel té te le ik
sze rint; e meg álla po dás Gib ral tár re pü lõt eré re tör té nõ al -
kal ma zá sa nem sér ti a Spa nyol Ki rály ság és az Egye sült
Ki rály ság ál tal a re pü lõ tér he lyé ül szol gá ló te rü let szu ve -
re ni tá sá val kap cso la tos jog vi tá ban el fog lalt jo gi ál lás pon -
to kat, és Gib ral tár re pü lõt eré nek a 2006. szep tem ber 18-án 
a tag ál la mok kö zött lé te zõ kö zös sé gi lé gi köz le ke dé si in -
téz ke dé sek te kin te té ben va ló to váb bi fel füg gesz té sét a
Gib ral tár re pü lõt eré rõl  szóló, 2006. szep tem ber 18-án
Cór do bá ban el fo ga dott mi nisz te ri nyi lat ko zat fel té te le i nek 
meg fele lõen; va la mint

(10) ,,hasz ná la ti díj”: a lé gi tár sa sá gok ra a re pü lõ tér, a
re pü lõ té ri kör nye zet, a lé gi for gal mi, illetve re pü lés vé del -
mi be ren de zé sek vagy szol gál ta tá sok – a kap cso ló dó szol -
gál ta tá so kat és be ren de zé se ket is be le ért ve – igény be vé te -
lé ért ki sza bott díj.

2. Cikk

Igazságos és egyenlõ lehetõség

Mind egyik fél igaz sá gos és egyen lõ le he tõ sé get biz to sí t
mind két fél lé gi tár sa sá ga i nak az e meg álla po dás ha tá lya
alá tar to zó nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben foly ta tott ver -
seny hez.

3. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mind egyik fél meg ad ja a má sik fél nek az aláb bi jo -
go kat a má sik fél lé gi tár sa sá gai ál tal foly ta tott nem zet kö zi
lé gi köz le ke dés te kin te té ben:

a) a te rü le tén le szál lás nél kül tör té nõ át re pü lés jo ga;
b) a te rü le tén va ló, nem-ke res ke del mi cé lú le szál lás

 joga;
c) nem zet kö zi lé gi köz le ke dés foly ta tá sa az aláb bi út -

vo na lak pont jai kö zött:
(i) az Egye sült Ál la mok lé gi tár sa sá gai (a továb biak -

ban: az USA lé gi tár sa sá gai) ese té ben az Egye sült Ál la mok 
elõt ti pon tok tól az Egye sült Ál la mo kon ke resz tül, és a
köz ben sõ pon tok tól bár mely tag ál lam ban vagy tag ál la -
mok ban lé võ és azon tú li pont ba vagy pon tok ba; va la mint
ki zá ró lag áru fu va ro zá si szol gál ta tás ese té ben bár mely tag -
ál lam és bár mely pont vagy pon tok kö zött (bár mely egyéb
tag ál la mot is be le ért ve);

(ii) az Euró pai Kö zös ség és tag ál la ma i nak lé gi tár sa sá -
gai (a továb biak ban: kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok) ese té ben a

tag ál la mok elõt ti pon tok tól a tag ál la mo kon ke resz tül, és a
köz ben sõ pon tok tól bár mely, az Egye sült Ál la mok ban lé -
võ és azon tú li pont ba vagy pon tok ba; ki zá ró lag áru fu va -
ro zá si szol gál ta tás ese té ben az Egye sült Ál la mok és bár -
mely pont vagy pon tok kö zött; va la mint kom bi nált szol -
gál ta tá sok ese té ben az Egye sült Ál la mok ban lé võ, va la -
mint Euró pai Kö zös Lég tér (a továb biak ban: ECAA) bár -
mely – a meg álla po dás alá írá sá nak idõ pont já ban
vett – tag ja te rü le tén lé võ bár mely pont vagy pon tok kö -
zött; va la mint

d) a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott egyéb jo gok.

(2) Va la mennyi lé gi tár sa ság bár mely, illetve va la -
mennyi já ra tán vá lasz tá sa sze rint:

a) egyik vagy mind két irány ban lé gi já ra to kat üze mel -
tet het,

b) kü lön bö zõ já rat szá mo kat kom bi nál hat a lé gi jár mû
ugyan azon üze mel te té se so rán,

c) ki szol gál hat a fe lek te rü le te elõt ti, köz ben sõ és a fe -
lek te rü le tén tú li pon to kat, va la mint a fe lek te rü le tén lé võ
pon tok bár mely kom bi ná ci ó ját és bár mely sor rend ben,

d) ki hagy hat bár mi lyen pon tot vagy pon to kat,
e) bár mely lé gi jár mû jé rõl bár mely má sik lé gi jár mû jé -

re – bár mely pon ton – át cso por to sít hat for gal mat,
f) a lé gi jár mû vagy a já rat szám cse ré jé vel, vagy cse ré je 

nél kül ki szol gál hat ja a te rü le tén lé võ pon tok elõt ti bár -
mely pon tot, és az ilyen szol gál ta tá so kat az uta zó kö zön -
ség nek köz vet len szol gál ta tás ként kí nál hat ja és rek lá moz -
hat ja,

g) meg sza kít hat ja út ját bár mely fél te rü le tén lé võ vagy
azon kí vü li bár mely pon ton,

h) a má sik fél te rü le tén ke resz tül tran zit szál lí tást hajt -
hat vég re, va la mint

i) kom bi nál hat ja a for gal mat ugyan azon a lé gi jár mû -
vön, te kin tet nél kül a for ga lom ere de té re,
irány-, illetve föld raj zi kor lá to zás nél kül és a lé gi fu va ro -
zás ra vo nat ko zó an az e meg ál la po dás ban en ge dé lye zett
egyéb jo gok el vesz té se nél kül.

(3) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it az aláb bi kö ve tel mé -
nyek re fi gye lem mel kell al kal maz ni:

a) az USA lé gi tár sa sá gai ese té ben – a ki zá ró lag áru fu -
va ro zó szol gál ta tá sok ki vé te lé vel – a lé gi köz le ke dés az
Egye sült Ál la mo kat ki szol gá ló szol gál ta tás rész e, va la -
mint

b) a kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok ese té ben – (i) a ki zá ró lag
áru fu va ro zó szol gál ta tá sok, va la mint (ii) az Egye sült Ál la -
mok és a meg álla po dás alá írá sá nak idõ pont já ban ECAA
tag ság gal bí rók kö zött vég zett kom bi nált szol gál ta tá sok
ki vé te lé vel – a lé gi köz le ke dés a va la mely tag ál la mot ki -
szol gá ló szol gál ta tás rész e.

(4) A fe lek le he tõ vé te szik az egyes lé gi tár sa sá gok szá -
má ra, hogy az ál ta luk kí nált nem zet kö zi lé gi köz le ke dés -
ben a já rat sû rû sé get és a ka pa ci tást a pi a con ér vé nye sü lõ
ke res ke del mi meg fon to lá sok alap ján ál la pít sák meg.
E jog gal össz hang ban, egyik fél sem kor lá toz hat ja egy ol -
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da lú an a for ga lom nagy sá gát, a szol gál ta tás sû rû sé gét
vagy rend sze res sé gét, vagy a má sik fél lé gi tár sa sá gai ál tal
üze mel te tett lé gi jár mû vek tí pu sát vagy tí pu sa it, és nem ír -
hat ja elõ a má sik fél lé gi tár sa sá gai szá má ra, hogy azok a
me net ren det, a char ter re pü lé sek prog ram ját vagy az üze -
mel te té si ter vet be nyújt sák, ki vé ve ha ez vám ügyi, mû sza -
ki, üze mel te té si vagy (a 15. cik kel össz hang ban lé võ) kör -
nye zet vé del mi okok ból, az Egyez mény 15. cik ké vel össz -
hang ban ál ló egy sé ges fel té te lek alap ján szük sé ges.

(5) A nem zet kö zi lé gi köz le ke dést foly ta tó lé gi tár sa sá -
gok a lé gi jár mû tí pu sá nak vagy szá má nak bár mely pon ton 
va ló meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó, bár mi ne mû kor lá to zás
nél kül vé gez he tik te vé keny sé gü ket, fel té ve, hogy a) az
USA lé gi tár sa sá gai ese té ben a lé gi köz le ke dés – a ki zá ró -
lag áru fu va ro zá si szol gál ta tás ki vé te lé vel – az Egye sült
Ál la mo kat ki szol gá ló szol gál ta tás ré szét ké pe zi, illetve
b) a kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok ese té ben a lé gi köz le ke -
dés – (i) a ki zá ró lag áru fu va ro zó szol gál ta tá sok, va la mint
(ii) az Egye sült Ál la mok és a meg álla po dás alá írá sá nak
idõ pont já ban ECAA tag ság gal bí rók kö zött vég zett kom -
bi nált szol gál ta tá sok ki vé te lé vel – va la mely tag ál la mot ki -
szol gá ló szol gál ta tás rész e.

(6) E meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem ér tel -
mez he tõ oly mó don, hogy az:

a) fel jo go sít ja az USA lé gi tár sa sá ga it bár mely tag ál lam 
te rü le tén az adott tag ál lam te rü le té nek egy má sik pont ja
fe lé tar tó uta sok, poggyász, áru vagy pos tai kül de mény
 ellentételezés mel let ti, fe dél zet re va ló fel vé te lé re;

b) fel jo go sít ja a kö zös sé gi lé gi tár sa sá go kat az Egye sült 
Ál la mok te rü le tén az Egye sült Ál la mok te rü le té nek egy
má sik pont ja fe lé tar tó uta sok, poggyász, áru vagy pos tai
kül de mény el len té te le zés mel let ti, fe dél zet re va ló fel vé te -
lé re.

(7) A kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok nak az Egye sült Ál la mok 
kor mány a ál tal igény be vett köz le ke dés hez va ló hoz zá fé -
ré sét a 3. mel lék let sza bá lyoz za.

4. Cikk

Engedélyezés

Az egyik fél va la mely lé gi tár sa sá ga ál tal az elõ írt for -
má ban és mó don be nyúj tott üze mel te té si és mû sza ki en ge -
dé lyek re irá nyuló ké rel mek kéz hez vé te le kor a má sik fél a
le he tõ leg rö vi debb el já rá si idõn be lül meg ad ja a meg fe le lõ 
en ge dé lye ket, amennyi ben:

a) az USA lé gi tár sa sá gai ese té ben a lé gi tár sa ság tu laj -
don jo gá nak je len tõs rész e és a lé gi tár sa ság tény le ges el -
len õr zé se az Egye sült Ál la mok, az USA ál lam pol gá rai
vagy mind ket tõ nek a ke zé ben van, va la mint a lé gi tár sa sá -
got az USA lé gi tár sa sá ga ként en ge dé lyez ték, és gaz da sá gi
te vé keny sé gé nek szék he lye az USA te rü le tén ta lál ha tó;

b) a kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok ese té ben a lé gi tár sa ság
tu laj don jo gá nak je len tõs rész e és a lé gi tár sa ság tény le ges
el len õr zé se va la mely tag ál lam vagy tag ál la mok, e tag -
állam vagy tag ál la mok ál lam pol gá rai vagy mind ket tõ nek a 
ke zé ben van, va la mint a lé gi tár sa sá got kö zös sé gi lé gi tár -
sa sá ga ként en ge dé lyez ték, és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek
szék he lye az Euró pai Kö zös ség te rü le tén ta lál ha tó;

c) a lé gi tár sa ság ele get tesz a ké rel met vagy ké rel me ket 
el bí rá ló fél ál tal a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés te kin te té ben 
rend sze rint al kal ma zott tör vények és ren del ke zé sek ér tel -
mé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek; va la mint

d) a 8. cikk ben (Biz ton ság) és a 9. cikk ben (Lé gi köz le -
ke dés-vé de lem) fog lalt ren del ke zé se ket fenn tart ják és al -
kal maz zák.

5. Cikk

Az engedélyek visszavonása

(1) Bár mely fél nek jo gá ban ál l a má sik fél lé gi tár sa sá gá -
nak üze mel te té si, illetve mû sza ki en ge dé lye it vissza von ni, 
fel füg gesz te ni vagy kor lá toz ni, vagy a má sik fél lé gi tár sa -
sá gá nak mû kö dé sét egyéb mó don fel füg gesz te ni vagy kor -
lá toz ni, amennyi ben:

a) az USA lé gi tár sa sá gai ese té ben a lé gi tár sa ság tu laj -
don jo gá nak je len tõs rész e és a lé gi tár sa ság tény le ges
 ellenõrzése nem az Egye sült Ál la mok, az USA ál lam pol -
gá rai vagy mind ket tõ nek a ke zé ben van, vagy a lé gi tár sa -
sá got nem az USA lé gi tár sa sá ga ként en ge dé lyez ték, vagy
gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye nem az USA te rü le -
tén ta lál ha tó;

b) a kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok ese té ben a lé gi tár sa ság
tu laj don jo gá nak je len tõs rész e és a lé gi tár sa ság tény le ges
el len õr zé se nem va la mely tag ál lam vagy tag ál la mok,
e tag ál lam vagy tag ál la mok ál lam pol gá rai vagy mind ket -
tõ nek a ke zé ben van, vagy a lé gi tár sa sá got nem kö zös sé gi
lé gi tár sa sá ga ként en ge dé lyez ték, vagy gaz da sá gi te vé -
keny sé gé nek szék he lye nem az Euró pai Kö zös ség te rü le -
tén ta lál ha tó; vagy

c) a lé gi tár sa ság nem tet t ele get az e meg álla po dás
7. cik ké ben (Jog sza bá lyok al kal ma zá sa) em lí tett tör -
vényeknek és ren del ke zé sek nek.

(2) Az e cikk ben meg ha tá ro zott jo gok – amennyi ben
nincs szük ség azon na li in téz ke dé sek meg té te lé re az ezen
cikk (1) be kez dé se c) pont já nak va ló to váb bi meg nem fe -
le lés meg aka dá lyo zá sa cél já ból – ki zá ró lag a má sik fél lel
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen gya ko rol ha tók.

(3) Ez a cikk nem kor lá toz za a fe lek azon jo ga it, hogy a
8. cikk ben (Biz ton ság) és a 9. cikk ben (Lé gi köz le ke -
dés-vé de lem) fog lalt ren del ke zé sek kel össz hang ban a má -
sik fél lé gi tár sa sá gá nak vagy lé gi tár sa sá ga i nak üze mel te -
té si en ge dé lyét vagy mû sza ki en ge dé lyét vissza tart sa,
vissza von ja, kor lá toz za, vagy fel té te lek hez kös se.



6. Cikk

A tulajdonjoggal, befektetéssel és ellenõrzéssel
kapcsolatos egyéb kérdések

A meg álla po dás bár mely egyéb ren del ke zé se el le né re a
fe lek a tu laj don jog ra, be fek te tés re és el len õr zés re vo nat -
ko zó tör vényeik és ren del ke zé se ik sze rint ho zott ha tá ro za -
ta ik ban vég re hajt ják a 4. mel lék let ren del ke zé se it.

7. Cikk

Jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik fél te rü le té re tör té nõ be lé pés kor, ott tar tóz -
ko dás kor, va la mint ki lé pés kor a má sik fél lé gi tár sa sá gai
ál tal hasz nált lé gi jár mû vek nek al kal maz ni uk kell és be
kell tar ta ni uk a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben részt ve võ
lé gi jár mû vek nek az adott fél te rü le té re tör té nõ be lé pé sé -
vel, va la mint on nan tör té nõ ki lé pé sé vel kap cso la tos,
illetve az ilyen lé gi jár mû vek üze mel te té sé re és na vi gá lá -
sá ra vo nat ko zó, az adott fél te rü le tén al kal ma zan dó tör -
vényeket és ren del ke zé se ket.

(2) Az egyik fél te rü le té re tör té nõ be lé pés kor, ott tar tóz -
ko dás kor, va la mint ki lé pés kor a má sik fél lé gi tár sa sá gai
ál tal szál lí tott uta sok nak, sze mély zet nek vagy áru nak meg
kell fe lel ni ük – illetve azok ne vé ben meg kell fe lel ni – a lé -
gi jár mû ben szál lí tott uta sok nak, sze mély zet nek vagy áru -
nak az adott fél te rü le té re tör té nõ be lé pé sé re, va la mint on -
nan tör té nõ ki lé pé sé re vo nat ko zó, az adott fél te rü le tén al -
kal ma zan dó tör vényeknek és ren del ke zé sek nek (ide ért ve
a be lé pés sel, vám ke ze lés sel, be ván dor lás sal, út le ve lek kel,
vám eljá rásokkal, ka ran tén nal vagy – pos tai kül de mé nyek
ese tén – a pos tai szol gál ta tá sok kal kap cso la tos ren del ke -
zé se ket).

8. Cikk

Biztonság

(1) A fe lek ille té kes ha tó sá gai – az e meg álla po dás sze -
rin ti lé gi köz le ke dés üze mel te té se cél já ból – ér vé nyes nek
is me rik el a má sik fél ál tal ki adott vagy ér vé nye sí tett és ha -
tály ban lé võ lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vá nyo kat, ké pe sí té -
si bi zo nyít vá nyo kat és en ge dé lye ket, amennyi ben az e bi -
zo nyít vá nyok kal vagy en ge dé lyek kel szem ben tá masz tott
kö ve tel mé nyek leg alább meg egyez nek az Egyez mény ér -
tel mé ben meg ha tá ro zott mi ni mum sza bá lyok kal. Az ille té -
kes ha tó sá gok azon ban meg ta gad hat ják a más ilyen ha tó -
sá gok ál tal sa ját ál lam pol gá ra ik szá má ra ki ál lí tott vagy ér -
vé nye sí tett ké pe sí té si bi zo nyít vá nyok nak és en ge dé lyek -
nek a te rü le tük fe let ti át re pü lés cél já ból ér vé nyes ként va ló
el fo ga dá sát.

(2) Bár mely fél ille té kes ha tó sá gai kon zul tá ci ót kér het -
nek más ille té kes ha tó sá gok tól az e ha tó sá gok ál tal fel -
ügyelt lé gi tár sa sá gok lé gi köz le ke dé si be ren de zé se i re, sze -
mély ze té re, lé gi jár mû ve i re és üze mel te té sé re vonatko -
zóan az e ha tó sá gok ál tal fenn tar tott biz ton sá gi elõ írásokat 
il le tõ en. E kon zul tá ci ót – el té rõ meg álla po dás hi á nyá -
ban – a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 45 na pon be lül
meg kell tar ta ni. Amennyi ben e kon zul tá ci ót köve tõen a
ké rel me zõ ille té kes ha tó sá gok meg ál la pít ják, hogy az
adott ha tó sá gok az em lí tett te rü le te ken tény le ge sen nem
tar ta nak fenn, és nem al kal maz nak olyan biz ton sá gi elõ -
írásokat és kö ve tel mé nye ket, ame lyek az Egyez mény
alap ján meg ál la pí tott mi ni mum sza bá lyok kal leg alább azo -
no sak, a ké rel me zõ ille té kes ha tó sá gok az adott ha tó sá go -
kat ér te sí tik e meg ál la pí tá sa ik ról és az e mi ni mum sza bá -
lyok nak va ló meg fe le lés hez szük sé ges nek vélt in téz ke dé -
sek rõl, az adott ha tó sá gok pe dig meg te szik a meg fe le lõ
kor rek ci ós in téz ke dést. A ké rel me zõ ille té kes ha tó sá gok
fenn tart ják ma guk nak a jo got, hogy vissza tart sák, vissza -
von ják vagy kor lá toz zák az olyan lé gi tár sa ság vagy lé gi -
tár sa sá gok üze mel te té si, illetve mû sza ki en ge dé lye it, ame -
lyek biz ton sá gi fel ügye le tét az adott ha tó sá gok gya ko rol -
ják, amennyi ben az adott ha tó sá gok éssze rû idõn be lül
nem te szik meg a meg fe le lõ kor rek ci ós in téz ke dé se ket, to -
váb bá fenn tart ják ma guk nak a jo got, hogy az ilyen lé gi tár -
sa ság vagy lé gi tár sa sá gok ese té ben azon na li in téz ke dé se -
ket te gye nek, ha az a fent em lí tett elõ írások és kö ve tel mé -
nyek fenn tar tá sá ra és al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kö te le zett -
ség to váb bi – a re pü lés biz ton sá got érin tõ azon na li fe nye -
ge tést ered mé nye zõ – meg sér té sé nek meg aka dá lyo zá sa ér -
de ké ben el en ged he tet le nül szük sé ges.

(3) Az e cikk sze rin ti ké rel me ket és ér te sí té se ket egy ide -
jû leg az Euró pai Bi zott ság hoz is el kell jut tat ni.

(4) E cikk egyet len ren del ke zé se sem aka dá lyoz za a fe -
lek ille té kes ha tó sá ga it ab ban, hogy meg be szé lé se ket foly -
tas sa nak a biz ton ság ról, be le ért ve a biz ton sá gi elõ írások és 
kö ve tel mé nyek rend sze res al kal ma zá sá ra vagy az idõ sza -
ko san fel me rü lõ vész hely ze tek re vo nat ko zó vi tá kat is.

9. Cikk

Légiközlekedés-védelem

(1) A fe lek a nem zet kö zi jog ból ere dõ jo ga ik kal és kö te -
le zett sé ge ik kel össz hang ban meg erõ sí tik, hogy a pol gá ri
re pü lés vé del mé nek jog el le nes be avat ko zá sok kal szem be -
ni biz to sí tá sá ra irá nyuló köl csön ös kö te le zett sé gük e meg -
álla po dás szer ves ré szét ké pe zi. A fe lek – a nem zet kö zi jog 
sze rin ti jo ga ik és kö te le zett sé ge ik ál ta lá nos ér vé nyé nek
kor lá to zá sa nél kül – kü lö nö sen az aláb bi meg ál la po dá sok -
kal jár nak el össz hang ban: a lé gi jár mû vek fe dél ze tén el -
kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl és egyéb cse lek mé nyek rõl
 szóló, 1963. szep tem ber 14-én To ki ó ban alá írt egyez -
mény, a lé gi jár mû vek jog el le nes ha ta lom ba ke rí té sé nek
le küz dé sé rõl  szóló, 1970. de cem ber 16-án Há gá ban alá írt
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egyez mény, a pol gá ri lé gi köz le ke dés biz ton sá ga el le ni
jog el le nes cse lek mé nyek le küz dé sé rõl  szóló 1971. szep -
tem ber 23-án Mont re al ban alá írt egyez mény, va la mint a
pol gá ri lé gi köz le ke dést szol gá ló nem zet kö zi re pü lõt ere -
ken el kö ve tett erõ sza kos jog el le nes cse lek mé nyek le küz -
dé sé rõl  szóló, 1988. feb ru ár 24-én Mont re al ban alá írt
jegy zõ könyv.

(2) A fe lek ké rés re min den szük sé ges se gít sé get meg ad -
nak egy más nak a pol gá ri re pü lés vé del me ellen irá nyuló
fe nye ge té sek le küz dé se ér de ké ben, be le ért ve a pol gá ri lé gi 
jár mû vek jog el le nes ha ta lom ba ke rí té sé re irá nyuló cse lek -
mé nyek, va la mint az ilyen lé gi jár mû, uta sai és sze mély ze -
te, a re pü lõt erek és a lé gi na vi gá ci ós be ren de zé sek biz ton -
sá ga el le ni jog el le nes cse lek mé nyek meg aka dá lyo zá sát is.

(3) A fe lek egy más sal fenn tar tott kap cso la ta ik ban a
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet ál tal meg ál la pí tott 
és az Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ, a lé gi köz le ke dés vé -
del mé re vo nat ko zó ren del ke zé sek nek és ja va solt gya kor -
lat nak meg fele lõen jár nak el; elõ ír ják, hogy a te rü le tü kön
be jegy zett lé gi jár mû vek üze mel te tõi; azok az üze mel te -
tõk, akik nek fõ te lep he lye vagy ál lan dó lak he lye a te rü le -
tü kön van; va la mint a te rü le tü kön lé võ re pü lõt erek üze -
mel te tõi ezen re pü lés vé del mi elõ írásoknak meg fele lõen
jár ja nak el.

(4) Mind két fél biz to sít ja a ha té kony in téz ke dé sek meg -
té te lét sa ját te rü le tén a lé gi jár mû vek vé del me, az uta sok, a 
sze mély zet és cso mag ja ik és ké zi poggyá sza ik át vizs gá lá -
sa, va la mint a te her áru nak és a lé gi jár mû vön ta lál ha tó
kész le tek nek a be szál lás vagy be ra ko dás elõtt és köz ben
tör té nõ el len õr zé se ér de ké ben, to váb bá biz to sít ja, hogy
eze ket az in téz ke dé se ket a pol gá ri re pü lés vé del me ellen
irá nyuló fe nye ge tés nö ve ke dé sé nek meg fele lõen ki iga zít -
ják. A fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy a má sik fél ál tal
meg kö ve telt, a te rü le té rõl tör té nõ fel szál lás ra és ezen má -
sik fél te rü le tén va ló tar tóz ko dás ra vo nat ko zó vé del mi elõ -
írásokat be tart ják. A fe lek mél tá nyos meg fon to lás tár gyá -
vá te szik a má sik fél nek az egyes konk rét fe nye ge tés sel
szem be ni kü lön le ges vé del mi in téz ke dé sek meg té te lé re
irá nyuló ké rel mét.

(5) Tel jes mér ték ben figye lembe vé ve és köl csö nö sen
tisz te let ben tart va egy más szu ve re ni tá sát, a te rü le té re tör -
té nõ be lé pés re vo nat ko zó an bár mely fél vé del mi in téz ke -
dé se ket fo gad hat el. E fél le he tõ ség sze rint figye lembe ve -
szi a má sik fél ál tal már al kal ma zott vé del mi in téz ke dé se -
ket, va la mint a má sik fél ál tal nyúj tott bár mely vé le ményt.
Mind egyik fél el is me ri azon ban, hogy e cikk egyet len ren -
del ke zé se sem kor lá toz za a fe lek azon jo gát, hogy a re pü -
lés vé del mé re fe nye ge tést je len tõ já rat vagy já ra tok te rü le -
tük re va ló be lé pé sét meg ta gad ják.

(6) A vé de lem el le ni konk rét fe nye ge tés ese tén bár mely
fél szük ség hely ze ti in téz ke dé se ket te het, a mó do sí tá so kat
is be le ért ve. Ezen in téz ke dé sek rõl a má sik fél ille té kes ha -
tó sá ga it ké se de lem nél kül ér te sí te ni kell.

(7) A fe lek hang sú lyoz zák, hogy az össze egyez tet he tõ
gya kor lat és elõ írások ki ala kí tá sa a lé gi köz le ke dés vé del -

me elõ moz dí tá sá nak és a sza bá lyo zás te rén mu tat ko zó kü -
lönb sé gek mi ni ma li zá lá sá nak fon tos esz kö ze. E cél ból a
fe lek tel jes mér ték ben ki hasz nál ják és to vább fej lesz tik a
je len le gi és a ja va solt vé del mi in téz ke dé sek re vo nat ko zó
egyez te té sek meg lé võ fó ru ma it. A fe lek vá ra ko zá sa sze -
rint ezen egyez te té sek töb bek kö zött a má sik fél ál tal ja va -
solt vagy mér le gelt új vé del mi in téz ke dé sek kel, ezen be lül
a vé del mi in téz ke dé sek nek a kö rül mé nyek vál to zá sa
 miatti fe lül vizs gá la tá val; a má sik fél ál tal tá masz tott vé -
del mi in téz ke dé sek nek va ló meg fe le lés ér de ké ben az
egyik fél ál tal ja va solt in téz ke dé sek kel; a lé gi köz le ke dés
vé del mé re vo nat ko zó in téz ke dé se ket il le tõ en az elõ írások
ered mé nye sebb ki iga zí tá sá nak le he tõ sé ge i vel; va la mint az 
egyik fél kö ve tel mé nye i nek a má sik fél jo gi kö te le zett sé -
ge i vel va ló össze egyez tet he tõ sé gé vel fog lal koz nak. Ezen
egyez te té sek cél ja, hogy elõ se gít sék az új vé del mi kez de -
mé nye zé sek és kö ve tel mé nyek mi e lõb bi be je len té sét és
elõ ze tes vi tá ját.

(8) A köz le ke dés vé del mé nek biz to sí tá sá ra tet t azon na li 
in téz ke dé sek szük sé ges sé gé nek sé rel me nél kül a fe lek
meg erõ sí tik, hogy a vé del mi in téz ke dé sek mér le ge lé se kor
ér té ke lik a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés re gya ko rolt le het -
sé ges ked ve zõt len ha tá so kat, és – jo gi elõ írás hi á nyá -
ban – e té nye zõ ket figye lembe ve szik a vé del mi kér dé sek
meg ol dá sá hoz szük sé ges és meg fe le lõ in téz ke dé sek meg -
ha tá ro zá sa kor.

(9) Lé gi jár mû jog el le nes ha ta lom ba ke rí té se, illetve
ilyen ve szély fenn ál lá sa, vagy más, az uta sok, a sze mély -
zet, a lé gi jár mû vek, a re pü lõt erek vagy a lé gi na vi gá ci ós
be ren de zé sek biz ton sá ga el le ni jog el le nes cse lek mény
vagy annak ve szé lye ese tén a fe lek se gít sé get nyúj ta nak
egy más nak a kom mu ni ká ció elõ se gí té se és más, az ilyen
cse lek mény vagy ve szély gyors és biz ton sá gos meg szün te -
té sé re szol gá ló meg fe le lõ in téz ke dé sek meg té te le ré vén.

(10) Amennyi ben va la me lyik fél meg ala po zot tan vé li
úgy, hogy a má sik fél nem e cikk lé gi köz le ke dés-vé del mi
ren del ke zé se i nek meg fele lõen járt el, ille té kes ha tó sá gai
azon na li kon zul tá ci ót kér het nek a má sik fél ille té kes ha tó -
sá ga i tól. Amennyi ben az ilyen ké re lem tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül nem si ke rül ki elé gí tõ meg egye zés re jut ni, ez ala -
pot szol gál tat a fél lé gi tár sa sá ga vagy lé gi tár sa sá gai üze -
mel te té si en ge dé lyé nek és mû sza ki en ge dé lye i nek vissza -
tar tá sá ra, vissza vo ná sá ra, kor lá to zá sá ra, vagy fel té te lek -
hez kö té sé re. Szük ség hely zet ben a fe lek a 15 nap le tel te
elõtt ide ig le nes in téz ke dé se ket hoz hat nak.

(11) A re pü lõ tér nek az e cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett
lé gi köz le ke dés-vé del mi elõ írásoknak és gya kor lat nak va -
ló meg fe le lé se te kin te té ben vég zett ér té ke lé sek tõl füg get -
le nül, a fe lek a má sik fél együtt mû kö dé sét kér he tik annak
meg ál la pí tá sá hoz, hogy a má sik fél kü lön le ges vé del mi in -
téz ke dé sei a ké rel me zõ fél kö ve tel mé nye i nek ele get tesz -
nek-e. A fe lek ille té kes ha tó sá gai elõ ze tesen egyez te tik az
ér té ke len dõ re pü lõt ere ket és az ér té ke lés idõ pont ja it, to -
váb bá meg ál la pít ják az ér té ke lé sek ered mé nye i nek elem -
zé sé re vo nat ko zó el já rást. Az ér té ke lé sek eredmé nyeit



figye lembe vé ve, a ké rel me zõ fél ha tá roz hat úgy, hogy a
má sik fél te rü le tén azo nos szin tû vé del mi in téz ke dé se ket
al kal maz nak, annak ér de ké ben, hogy az át szál ló uta sok,
poggyá sza ik és/vagy az át ra kan dó ra ko mány a ké rel me zõ
fél te rü le tén men te sül jön az újabb vizs gá lat alól. E ha tá ro -
za tot a má sik fél lel kö zöl ni kell.

10. Cikk

Kereskedelmi lehetõségek

(1) A fe lek lé gi tár sa sá gai kép vi se le te ket hoz hat nak lét re 
a má sik fél te rü le tén a lé gi köz le ke dés, va la mint a kap cso -
ló dó te vé keny sé gek hir de té se és ér té ke sí té se cél já ból.

(2) A fe lek lé gi tár sa sá gai – a má sik fél be lé pés re, tar tóz -
ko dás ra és mun ka vál la lás ra vo nat ko zó tör vényeivel és
ren del ke zé se i vel össz hang ban – a má sik fél te rü le té re be -
vi he tik, és ott al kal ma zás ban tart hat ják a lé gi köz le ke dé si
szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges irá nyí tó, ér té ke sí té -
si, mû sza ki, üze mel te té si és egyéb szak mai sze mély ze tet.

(3) a) Az aláb bi b) pont sé rel me nél kül mind egyik lé gi -
tár sa ság nak jo gá ban ál l a má sik fél te rü le tén va ló föld i ki -
szol gá lás te kin te té ben:

(i) sa ját föld i ki szol gá lá sát (,,sa ját ki szol gá lás”) el vé -
gez ni, vagy vá lasz tá sa sze rint

(ii) tel jes vagy rész le ges föld i ki szol gá lást nyúj tó, egy -
más sal ver seny ben ál ló szol gál ta tók kö zül vá lasz ta ni,
amennyi ben a fe lek tör vényei és ren del ke zé sei az ilyen
szol gál ta tók szá má ra le he tõ vé te szik a pi ac ra ju tást, és
amennyi ben ilyen szol gál ta tók je len van nak a pi a con.

b) Az (i) és (ii) al pont, va la mint a fen ti a) pont sze rin ti
jo gok ki zá ró lag a re pü lõ tér biz ton sá gos üze mel te té se
fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gé vel in do kol ha tó hely- vagy
ka pa ci tás hi ány  miatt kor lá toz ha tók. Amennyi ben az ilyen
kor lá to zá sok nem te szik le he tõ vé a sa ját ki szol gá lást, és
amennyi ben nem lé te zik va ló di ver seny a föld i ki szol gá -
lást nyúj tó szol gál ta tók kö zött, min den ilyen szol gál ta tást
egyen lõ en és meg fe le lõ mér ték ben hoz zá fér he tõ vé kell
ten ni va la mennyi lé gi tár sa ság szá má ra; az ilyen szol gál ta -
tá sok dí jai nem ha lad hat ják meg azok össz költ sé gét, be le -
ért ve az esz kö zök ér ték csök ke nés utá ni éssze rû megtérü -
lését.

(4) Mind két fél bár mely lé gi tár sa sá ga köz vet le nül
és/vagy – a lé gi tár sa ság sza bad mér le ge lé se sze rint – ér té -
ke sí té si ügy nö ke in vagy a lé gi tár sa ság ál tal ki je lölt egyéb
köz ve tí tõn ke resz tül ér té ke sít he ti lé gi köz le ke dé si szol gál -
ta tá sa it a má sik fél te rü le tén. Min den lé gi tár sa ság jo go sult
ilyen lé gi köz le ke dé si szol gál ta tást ér té ke sí te ni, és bár mely 
sze mély jo go sult ilyen lé gi köz le ke dé si szol gál ta tást a te rü -
let pénz ne mé ben vagy sza ba don át vált ha tó pénz ne mek ben 
meg vá sá rol ni.

(5) Min den lé gi tár sa ság jo go sult a hely ben ki adott
össze ge ken fe lü li he lyi be vé te lek át vál tá sá ra és a má sik fél
te rü le té rõl sa ját or szá ga vagy – ké re lem re és amennyi ben

az nem össze egyez tet he tet len az ál ta lá no san al kal ma zott
tör vényekkel vagy ren del ke zé sek kel – a vá lasz tá sa sze rin ti 
or szág vagy or szá gok te rü le té re tör té nõ át uta lá sá ra. Az át -
vál tást és át uta lást ha la dék ta la nul, kor lá to zás vagy adó
meg ál la pí tá sa nél kül, a lé gi fu va ro zó át uta lás ra vo nat ko zó
alap ké rel me be nyúj tá sá nak nap ján a fo lyó ügy le tek re és
át uta lás ra ér vé nyes át vál tá si ár fo lya mon en ge dé lyez ni
kell.

(6) A fe lek lé gi tár sa sá gai jo go sul tak a má sik fél te rü le -
tén a he lyi pénz nem ben fi zet ni a he lyi ki adá so kért, az
üzem anyag-vá sár lást is be le ért ve. A fe lek lé gi tár sa sá gai a
má sik fél te rü le tén sza bad mér le ge lé sük sze rint a he lyi va -
lu ta át vál tá si sza bá lyo zás sze rint sza ba don át vált ha tó pénz -
nem ben is fi zet het nek az ilyen ki adá sa i kért.

(7) A meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó szol gál ta tá sok
nyúj tá sa vagy kí ná lá sa te kin te té ben a fe lek bár mely lé gi -
tár sa sá ga együtt mû kö dé si ke res ke del mi – pél dá ul hely -
fog la lá si (bloc ked spa ce) vagy kö zös üze mel te té si (co de
sha re) – meg ál la po dá so kat köt het:

a) a fe lek bár mely lé gi tár sa sá gá val vagy lé gi tár sa sá ga i -
val,

b) har ma dik or szág bár mely lé gi tár sa sá gá val vagy lé gi -
tár sa sá ga i val, va la mint

c) bár mely or szág fel szí ni (szá raz föl di vagy víz i) köz -
le ke dé si szol gál ta tó já val,

fel té ve, hogy (i) az ilyen meg álla po dás va la mennyi részt -
ve võ je ren del ke zik a meg fe le lõ en ge déllyel; és (ii) a meg -
ál la po dá sok ele get tesz nek a nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si
szol gál ta tá sok üze mel te té se és nyúj tá sa te kin te té ben a fe -
lek ál tal szo ká so san al kal ma zott tör vények és ren del ke zé -
sek ér tel mé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(8) A fe lek lé gi tár sa sá gai jo go sul tak bár mely fél vagy
har ma dik or szá gok tár sa sá ga i val – a lé gi tár sa sá go kat is
be le ért ve – fran chi se- vagy már ka hasz ná la ti meg ál la po dá -
so kat köt ni, fel té ve, hogy a lé gi tár sa sá gok ren del kez nek a
meg fe le lõ en ge déllyel; és ele get tesz nek az ilyen meg ál la -
po dá sok te kin te té ben a fe lek ál tal szo ká so san al kal ma zott
tör vények és ren del ke zé sek ér tel mé ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek. E meg ál la po dá sok ra az 5. mel lék le tet kell al -
kal maz ni.

(9) A fe lek lé gi tár sa sá gai a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés -
ben a lé gi jár mû sze mély zet tel va ló el lá tá sa ér de ké ben
meg ál la po dást köt het nek:

a) a fe lek bár mely lé gi tár sa sá gá val vagy lé gi tár sa sá ga i -
val, va la mint

b) har ma dik or szág bár mely lé gi tár sa sá gá val vagy lé gi -
tár sa sá ga i val,

fel té ve, hogy az ilyen meg álla po dás va la mennyi ré szes fe -
le ren del ke zik a meg fe le lõ en ge déllyel, és ele get tesz az
ilyen meg ál la po dá sok te kin te té ben a fe lek ál tal szo ká so -
san al kal ma zott tör vények és ren del ke zé sek ér tel mé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek nek. Egyik fél sem ír hat ja elõ a
má sik fél lé gi jár mû vet szol gál ta tó lé gi tár sa sá ga szá má ra,
hogy azon út vo na lak e meg álla po dás sze rin ti for gal mi jo -
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ga i nak bir to ká ban le gyen, ame lyen a lé gi jár mû vet üze -
mel tet ni fog ják.

(10) E meg álla po dás bár mely egyéb ren del ke zé se el le -
né re a fe lek lé gi tár sa sá gai és köz ve tett áru fu va ro zá si szol -
gál ta tói kor lá to zás nél kül igény be ve het nek a nem zet kö zi
lé gi köz le ke dés hez kap cso ló dó bár mi lyen fel szí ni áru fu -
va ro zást, a fe lek te rü le tén lé võ bár mely pont ra vagy pont -
ról vagy har ma dik or szá gok ban, be le ért ve min den vám hi -
va tal lal ren del ke zõ re pü lõ tér re és re pü lõ tér rõl va ló szál lí -
tást, és be le ért ve adott eset ben a vám sza bad rak tár ban lé võ 
áru fu va ro zá sá nak a ha tá lyos tör vények és ren del ke zé sek
sze rin ti jo gát. Az ilyen – fel szí nen vagy lé gi úton ha la -
dó – áru vám ke ze lés re jo go sult, illetve az zal a re pü lõ té ri
vám hi va tal hoz le het for dul ni. A lé gi tár sa sá gok ma guk
gon dos kod hat nak sa ját fel szí ni köz le ke dé sük rõl, vagy biz -
to sít hat ják azt egyéb fel szí ni fu va ro zó val kö tött meg álla -
po dás ré vén, be le ért ve a más lé gi tár sa sá gok ál tal üze mel -
te tett fel szí ni fu va ro zást és a köz ve tett lé gi áru fu va ro zó
szol gál ta tó kat is. Az ilyen in ter mo dá lis áru fu va ro zá si szol -
gál ta tá so kat kí nál hat ják a kom bi nált lé gi- és a fel szí ni fu -
va ro zás ra együt te sen ki sza bott áron, amennyi ben a fu va -
roz ta tót nem té vesz tik meg az ilyen fu va ro zás tény le ges
ada tai te kin te té ben.

11. Cikk

Vámok és egyéb terhek

(1) Az egyik fél te rü le té re tör té nõ meg ér ke zés kor a má -
sik fél lé gi tár sa sá gai ál tal a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben 
üze mel te tett lé gi jár mû vek, szo ká sos be ren de zé se ik, föld i
be ren de zé se ik, az üzem- és ke nõ anya gok, a mû sza ki fo -
gyó esz kö zök, a tar ta lék al kat ré szek (a haj tó mû ve ket is be -
le ért ve), a lé gi jár mû vek kész le tei (töb bek kö zött az uta sok 
ál tal a re pü lés alatt kor lá to zott mennyi ség ben meg vá sá rol -
ha tó vagy el fo gyaszt ha tó élel mi sze re ket, ita lo kat és ége -
tett sze szes ita lo kat, do hány árut és egyéb ter mé ke ket), va -
la mint egyéb, ki zá ró lag a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben
részt ve võ lé gi jár mû üze mel te té sé re vagy ki szol gá lá sá ra
szol gá ló vagy az zal kap cso lat ban hasz nált cik kek – vi szo -
nos sá gi ala pon – men te sek a) az Euró pai Kö zös ség nem ze -
ti ha tó sá gai ál tal ki ve tett és b) nem a nyúj tott szol gál ta tá -
sok költ sé gén ala pu ló va la mennyi im port kor lá to zás, va -
gyon- és tõ ke adó, vám, jö ve dé ki adó, va la mint a ha son ló
dí jak és egyéb ter hek alól, fel té ve hogy e be ren de zé sek és
kész le tek a lé gi jár mû fe dél ze tén ma rad nak.

(2) Vi szo nos sá gi ala pon men te sek to váb bá az e cikk
(1) be kez dé sé ben em lí tett adók, vá mok, dí jak és egyéb ter -
hek alól, a nyúj tott szol gál ta tás költ sé gén ala pu ló dí jak ki -
vé te lé vel:

a) a va la mely fél te rü le té re – éssze rû ha tá ro kon be -
lül – be vitt vagy ott be szer zett, és a má sik fél nem zet kö zi
lé gi köz le ke dés ben részt ve võ lé gi tár sa sá gá nak a te rü let rõl 
el tá vo zó lé gi jár mû vén va ló fel hasz ná lás cél já ból a lé gi
jár mû fe dél ze té re fel vitt kész le tek, még ab ban az eset ben
is, ha eze ket a kész le te ket a re pü lés nek azon fél te rü le té re

esõ sza ka szán hasz nál ják fe l, ahol azo kat a fe dél zet re fel -
vit ték;

b) az egyik fél te rü le té re a má sik fél lé gi tár sa sá ga ál tal
a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben hasz nált lé gi jár mû mû -
sza ki ki szol gá lá sa, kar ban tar tá sa vagy ja ví tá sa cél já ból be -
vitt föld i be ren de zé sek és tar ta lék al kat ré szek (be le ért ve a
haj tó mû ve ket is);

c) a va la mely fél te rü le té re a má sik fél nem zet kö zi lé gi
köz le ke dés ben részt ve võ lé gi tár sa sá gá nak lé gi jár mû vén
va ló fel hasz ná lás cél já ból be vitt vagy ott be szer zett ke nõ -
anya gok és mû sza ki fo gyó esz kö zök, még ab ban az eset ben 
is, ha eze ket a kész le te ket a re pü lés nek azon fél te rü le té re
esõ sza ka szán hasz nál ják fe l, ahol azo kat a fe dél zet re fel -
vit ték; va la mint

d) a va la mely fél te rü le té re – a fe lek vám jog sza bá lyai
ér tel mé ben – be vitt vagy ott be szer zett, és a má sik fél nem -
zet kö zi lé gi köz le ke dés ben részt ve võ lé gi tár sa sá gá nak a
te rü let rõl el tá vo zó lé gi jár mû vén va ló fel hasz ná lás cél já -
ból a lé gi jár mû fe dél ze té re fel vitt nyom ta tott ki ad vá nyok,
még ab ban az eset ben is, ha eze ket a kész le te ket a re pü lés -
nek azon fél te rü le té re esõ sza ka szán hasz nál ják fe l, ahol
azo kat a fe dél zet re fel vit ték.

(3) Az e cikk (1) és (2) be kez dé sé ben em lí tett be ren de -
zé se ket és kész le te ket fel szó lí tás ra a meg fe le lõ ha tó sá gok
fel ügye le te vagy el len õr zé se alá kell he lyez ni.

(4) Az e cikk ben biz to sí tott men tes sé gek ab ban az eset -
ben is igény be ve he tõk, ha az egyik fél lé gi tár sa sá gai az
e cikk (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott áru cik kek köl -
csön be adá sa vagy a má sik fél te rü le tén tör té nõ át adá sa ér de -
ké ben olyan lé gi tár sa ság gal kö töt tek szer zõ dést, amely nek
ré szé re a má sik fél ha son ló men tes sé ge ket biz to sí t.

(5) A meg álla po dás egyet len ren del ke zé se sem aka dá -
lyoz za a fe le ket ab ban, hogy adó kat, já ru lé ko kat, vá mo kat, 
dí ja kat vagy egyéb ter he ket ves se nek ki az uta sok ré szé re
ér té ke sí tett, nem a fe dél ze ten tör té nõ fo gyasz tás ra szánt
áruk ra, a te rü le tü kön be lü li két olyan pont kö zött üze mel -
te tett lé gi já rat mû köd te té sé nek egy sza ka sza so rán, ahol a
be szál lás vagy a ki szál lás en ge dé lye zett.

(6) Ab ban az eset ben, ha ket tõ vagy több tag ál lam az
USA lé gi tár sa sá gai – e tag ál la mok kö zött üze mel te -
tett – lé gi jár mû ve i nek az e tag ál la mok te rü le tén va ló el lá -
tá sá ra szánt üzem anyag te kin te té ben a 2003. ok tó ber 27-i
2003/96/EK ta ná csi ren de let 14. cik ké nek b) pont já ban
fog lalt men tes ség rõl va ló le mon dás sal kí ván él ni, a
18. cikk (4) be kez dé se e) pont já nak meg fele lõen a ve gyes
bi zott ság vizs gál ja meg e kér dést.

(7) A fe lek kér he tik lé gi tár sa sá guk vagy lé gi tár sa sá ga ik
ne vé ben a má sik fél együtt mû kö dé sét az ál lam i vagy he lyi
ön kor mány za tok vagy ha tó sá gok ál tal az e cikk (1) és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott áruk ra ki sza bott adók,
vá mok, dí jak és egyéb ter hek aló li, va la mint az üzem -
anyag-for gal mi adó aló li men tes ség biz to sí tá sa te kin te té -
ben, az e cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint, ki vé ve
amennyi ben e dí jak a szol gál ta tás nyúj tá sá nak költ sé ge in
ala pul nak. E ké re lem re va ló vá la szá ban a má sik fél a meg -



fe le lõ kor mány za ti egy ség vagy ha tó ság tu do má sá ra hoz za 
a ké rel me zõ fél ál lás pont ját, és annak meg fe le lõ figye -
lembevételére ösz tön zi.

12. Cikk

Használati díjak

(1) A fe lek díj sza bá sért fe le lõs ille té kes ha tó sá gai vagy
szer vei ál tal a má sik fél lé gi tár sa sá ga i ra ki vet he tõ dí jak nak 
igaz sá gos nak, éssze rû nek, a jog ta lan hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés tõl men tes nek, és a fel hasz ná lók cso port jai kö zött
mél tá nyo san meg osz tott nak kell len ni ük. A má sik fél lé gi -
tár sa sá ga i ra ki sza bott ilyen hasz ná la ti dí ja kat sem mi lyen
eset ben sem le het a bár mely más lé gi tár sa ság szá má ra a dí -
jak meg ha tá ro zá sa kor ren del ke zés re ál ló leg elõ nyö sebb
fel té te lek nél ked ve zõt le nebb fel té te lek alap ján ki szab ni.

(2) A má sik fél lé gi tár sa sá ga i ra ki sza bott hasz ná la ti dí -
jak tük röz he tik – de nem ha lad hat ják meg – a re pü lõ té ren
vagy a re pü lõ tér rend sze ren be lül ta lál ha tó meg fe le lõ re pü -
lõ té ri, re pü lõ té ri kör nye ze ti, lé gi na vi gá ci ós és re pü lés biz -
ton sá gi be ren de zé sek és szol gál ta tá sok biz to sí tá sá nak a
díj sza bá sért fe le lõs ille té kes ha tó sá gok vagy szer vek szá -
má ra fel me rü lõ tel jes költ sé gét. Az ilyen dí jak tar tal maz -
hat ják az esz kö zök ér ték csök ke nés utá ni éssze rû meg té rü -
lé sét. A díj sza bás alá tar to zó be ren de zé se ket és szol gál ta -
tá so kat ha té kony és gaz da sá gos mó don kell biz to sí ta ni.

(3) A fe lek ösz tön zik a te rü le tü kön a díj sza bá sért fe le lõs 
ille té kes ha tó sá gok vagy szer vek és a szol gál ta tá so kat és a
be ren de zé se ket igény be ve võ lé gi tár sa sá gok kö zöt ti kon -
zul tá ci ót, va la mint a díj sza bá sért fe le lõs ille té kes ha tó sá -
gok vagy szer vek és a lé gi tár sa sá gok kö zöt ti azon in for má -
ci ók cse ré jét, ame lyek szük sé ge sek le het nek – e cikk (1) és 
(2) be kez dé sé nek el ve i vel össz hang ban – a dí jak éssze rû -
sé gé nek meg fe le lõ fe lül vizs gá la tá hoz. A fe lek ösz tön zik a
díj sza bá sért fe le lõs ille té kes ha tó sá go kat ar ra, hogy a fel -
hasz ná ló kat a hasz ná la ti dí jak mó do sí tá sá ra irá nyuló min -
den ja vas lat ese té ben éssze rû idõn be lül ér te sít sék annak
ér de ké ben, hogy is mer tet hes sék ál lás pont ja i kat a mó do sí -
tá sok vég re haj tá sa elõtt.

(4) A 19. cikk sze rin ti vi ta ren de zé si el já rás so rán a fél
meg sze gi e cikk ren del ke zé se it, amennyi ben a) el mu laszt -
ja a má sik fél ál tal ki fo gás olt dí jak vagy gya kor lat éssze rû
ha tár idõn be lü li fe lül vizs gá la tát; vagy b) az ilyen fe lül -
vizs gá la tot köve tõen el mu laszt ja a ha tás kö ré be tar to zó va -
la mennyi, az e cik kel össze egyez tet he tet len dí jak vagy
gya kor lat or vos lá sát szol gá ló in téz ke dést meg ten ni.

13. Cikk

Díjszabás

(1) Az e meg álla po dás ér tel mé ben nyúj tott lé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá sok dí jai sza ba don ke rül nek meg ál la pí tás -

ra, és nem ké pez he tik jó vá ha gyás tár gyát, és nem kér he tõ
azok be nyúj tá sa.

(2) Az (1) be kez dés el le né re:
a) Az USA lé gi tár sa sá gai ál tal egy tag ál lam va la mely

pont ja és egy má sik tag ál lam va la mely pont ja kö zöt ti nem -
zet kö zi lé gi köz le ke dés re meg ál la pí ta ni ja va solt vagy
meg ál la pí tott ár be ve ze té sé nek vagy fenn tar tá sá nak össz -
hang ban kell áll nia az 1992. jú li us 23-i 2409/92/EGK ta -
ná csi ren de let 1. cik ké nek (3) be kez dé sé vel vagy a he lyé be 
lé põ, an nál nem szi go rúbb ren de let tel.

b) E be kez dés ér tel mé ben a fe lek lé gi tár sa sá gai ké re -
lem re azon na li hoz zá fé rést biz to sí ta nak a ko ráb bi, a ha tá -
lyos és a ja va solt árak hoz a fe lek ille té kes ha tó sá gai szá -
má ra az e ha tó sá gok ál tal el fo gad ha tó mó don és for má ban.

14. Cikk

Állami szubvenciók és támogatás

(1) A fe lek el is me rik, hogy az ál lam i szub ven ci ók és tá -
mo ga tás hát rá nyo san be fo lyá sol hat ják a lé gi tár sa sá gok -
nak az e meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó nem zet kö zi lé gi
köz le ke dés te rén va ló tisz tes sé ges és egyen lõ ver seny le he -
tõ sé ge it.

(2) Amennyi ben va la me lyik fél úgy vé li, hogy a má sik
fél ál tal mér le gelt vagy ál ta la a lé gi tár sa sá ga i nak jut ta tott
ál lam i szub ven ci ók és tá mo ga tás hát rá nyo san be fo lyá sol -
ná vagy be fo lyá sol ja sa ját lé gi tár sa sá gai tisz tes sé ges és
egyen lõ ver seny le he tõ sé ge it, ész re vé te le it kö zöl he ti az
adott fél lel. Ké rel mez he ti to váb bá a ve gyes bi zott ság
össze hí vá sát a 18. cikk ben fog lal tak sze rint a kér dés meg -
vi ta tá sa és a jo gos ag gá lyok ra va ló meg fe le lõ vá la szok ki -
dol go zá sa ér de ké ben.

(3) A fe lek a má sik fél te rü le tén lé võ ille té kes kor mány -
za ti szer vek hez for dul hat nak – az ál lam i, tar to má nyi és he -
lyi egy sé ge ket is be le ért ve –, ha úgy vé lik, hogy az ilyen
egy sé gek ál tal mér le gelt vagy jut ta tott szub ven ci ók vagy
tá mo ga tás a (2) be kez dés ben em lí tet tek sze rint hát rá nyo -
san be fo lyá sol ja a ver senyt. Amennyi ben va la me lyik fél
ilyen köz vet len kap cso lat fel vé tel mel lett ha tá roz, er rõl
dip lo má ci ai úton ké se de lem nél kül ér tes ti a má sik fe let.
Kér he ti a ve gyes bi zott ság össze hí vá sát is.

(4) E cikk ha tá lya alá tar to zik pél dá ul a bár mely kor -
mány za ti szerv ál tal jut ta tott tõ ke in jek ci ók, ke reszt tá mo -
ga tá sok, tá mo ga tá sok, biz to sí té kok, tu laj don jog, adó -
könnyí tés vagy adó men tes ség kér dé se.

15. Cikk

Környezetvédelem

(1) A fe lek el is me rik, hogy a kör nye zet vé de lem fon tos
sze re pet ját szik a nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si po li ti ka ki -
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dol go zá sa és al kal ma zá sa so rán. A fe lek el is me rik, hogy a
kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek költ sé ge it és hasz na it kö -
rül te kin tõ en mér le gel ni kell a nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si
po li ti ka ki ala kí tá sa so rán.

(2) A ja va solt kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek mér le ge -
lé se so rán a fe lek meg vizs gál ják az e meg ál la po dás ban
fog lalt jo gok gya kor lá sá ra irá nyuló, le het sé ges ked ve zõt -
len ha tá su kat, és amennyi ben ilyen in téz ke dé se ket fo gad -
nak el, meg fe le lõ lé pé se ket tesz nek e ked ve zõt len ha tá sok
mér sék lé se ér de ké ben.

(3) Kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sa kor
az Egyez mény mel lék le te i ben sze rep lõ, a Nem zet kö zi Pol -
gá ri Re pü lé si Szer ve zet ál tal el fo ga dott lé gi köz le ke dé si
kör nye zet vé del mi elõ írásokat kell kö vet ni, ki vé ve, ha
ezek tõl va ló el té ré sek be ve ze té sé re ke rült sor. A fe lek
e meg álla po dás 2. cik ké vel és 3. cik ké nek (4) be kez dé sé -
vel össz hang ban al kal maz zák az e meg álla po dás ha tá lya
alá tar to zó lé gi szol gál ta tá so kat be fo lyá so ló kör nye zet vé -
del mi in téz ke dé se ket.

(4) Amennyi ben az egyik fél úgy vé li, hogy a lé gi köz le -
ke dés sel kap cso la tos kör nye zet vé del mi ügy e meg álla po -
dás al kal ma zá sa és vég re haj tá sa te kin te té ben ag gá lyo kat
vet fe l, kér he ti a ve gyes bi zott ság össze hí vá sát a 18. cikk
ér tel mé ben a kér dés meg vi ta tá sa és a jo gos ag gá lyok ra va -
ló meg fe le lõ vá la szok ki dol go zá sa ér de ké ben.

16. Cikk

Fogyasztóvédelem

A fe lek meg erõ sí tik a fo gyasz tó vé de lem je len tõ sé gét,
és bár mely fél kér he ti a ve gyes bi zott ság össze hí vá sát az
ál ta la fon tos nak tar tott fo gyasz tó vé del mi kér dé sek meg vi -
ta tá sa ér de ké ben.

17. Cikk

Számítógépes helyfoglalási rendszerek

(1) Az egyik fél te rü le tén mû kö dõ szá mí tó gé pes hely -
fog la lá si rend sze rek (CRS) szál lí tói jo go sul tak CRS-üket
azon uta zá si iro dák vagy uta zá si tár sa sá gok szá má ra be ve -
zet ni, azt kar ban tar ta ni és sza ba don ren del ke zés re bo csá -
ta ni, ame lyek fõ gaz da sá gi te vé keny ség ként uta zás hoz
kap cso ló dó ter mé ke ket for gal maz nak a má sik fél te rü le -
tén, amennyi ben a CRS meg fe lel a má sik fél ál tal elõ írt va -
la mennyi vo nat ko zó sza bá lyo zá si kö ve tel mény nek.

(2) A CRS-kép er nyõk te kin te té ben (a szer kesz té si és a
meg je le ní té si pa ra mé te re ket is be le ért ve) egyik fél sem
szab hat ki sa ját te rü le tén a má sik fél CRS-szál lí tói szá má ra 
a sa ját CRS-szál lí tó i nak elõ írt kö ve tel mé nyek nél szi go -
rúbb kö ve tel mé nye ket, to váb bá nem en ge dé lyez he ti ilyen
kö ve tel mé nyek ki sza bá sát.

(3) A fe lek azon CRS-tu laj do no sai/üze mel te tõi,
akik – adott eset ben – meg fe lel nek a má sik fél ál tal elõ írt
va la mennyi vo nat ko zó sza bá lyo zá si kö ve tel mény nek,
ugyan olyan fel té te lek mel lett jo go sul tak a má sik fél te rü le -
tén CRS-tu laj don jog gal ren del kez ni, mint a má sik fél tu -
laj do no sai/üze mel te tõi.

18. Cikk

A vegyes bizottság

(1) A fe lek kép vi se lõ i bõl ál ló ve gyes bi zott ság éven te
leg alább egy szer ülé se zik az e meg ál la po dás sal kap cso la -
tos kon zul tá ci ók le foly ta tá sa, va la mint a meg álla po dás al -
kal ma zá sá nak fe lül vizs gá la ta ér de ké ben.

(2) Bár mely fél kér he ti a ve gyes bi zott ság össze hí vá sát
az e meg álla po dás ér tel me zé sé re vagy al kal ma zá sá ra vo -
nat ko zó kér dé sek meg ol dá sa ér de ké ben is. A 20. cikk vagy 
a 2. mel lék let te kin te té ben azon ban a ve gyes bi zott ság ki -
zá ró lag a vál lalt kö te le zett sé gek vég re haj tá sá nak va la mely 
ré szes fél ál ta li meg ta ga dá sá ra, va la mint a ver sennyel
össze füg gõ dön té sek ál tal a meg álla po dás al kal ma zá sá ra
ki fej tett ha tás ra vo nat ko zó kér dé sek kel fog lal koz hat. Az
ülést a le he tõ leg ko ráb bi idõ pont ra, de – el té rõ meg álla po -
dás hi á nyá ban – leg ké sõbb a ké re lem kéz be sí té sé tõl szá -
mí tott hat van na pon be lül kell össze hív ni.

(3) A ve gyes bi zott ság leg ké sõbb az el sõ éves ülé -
sén – azt köve tõen pe dig szük ség sze rint – fe lül vizs gál ja a
meg álla po dás vég re haj tá sá nak egé szét, be le ért ve a lé gi -
köz le ke dé si inf ra struk tú ra kor lá ta i nak a 3. cikk ben meg ál -
la pí tott jo gok gya kor lá sá ra ki fej tett ha tá sát, a 9. cikk ér tel -
mé ben tet t biz ton sá gi in téz ke dé sek ha tá sát, a ver seny fel té -
te lek re – a szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze re ket is be -
le ért ve – gya ko rolt ha tást, va la mint a meg álla po dás vég re -
haj tá sá nak va la mennyi tár sa dal mi ha tá sát.

(4) A ve gyes bi zott ság to váb bá se gí ti az együtt mû kö -
dést az ál tal, hogy:

a) ösz tön zi – töb bek kö zött a vé de lem, a biz ton ság, a
kör nye zet vé de lem, a lé gi köz le ke dé si inf ra struk tú ra (a rés -
idõt is be le ért ve) és a fo gyasz tó vé de lem te rü le tén – a szak -
ér tõi szin tû, új jog sza bá lyi vagy sza bá lyo zá si kez de mé -
nye zé sek rõl és fej le mé nyek rõl  szóló esz me cse ré ket;

b) figye lembe ve szi a meg álla po dás al kal ma zá sa so rán
je lent ke zõ tár sa dal mi ha tá so kat, és meg fe le lõ vá la szo kat
dol go z ki a jo gos nak ta lált ag gá lyok ra;

c) mér le ge li a meg álla po dás to vább fej lesz té sé nek le -
het sé ges te rü le te it, töb bek kö zött aján lá so kat tesz a meg -
álla po dás mó do sí tá sá ra;

d) nyil ván tart ja a fe lek ál tal a ve gyes bi zott ság ban az
ál lam i szub ven ci ók kal vagy tá mo ga tás sal kap cso la to san
fel ve tett kér dé se ket;

e) kon szen zu son ala pu ló dön té se ket hoz a 11. cikk
(6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó bár mely ügy -
ben;



f) az ide ig le nes al kal ma zás el sõ évé ben a lé gi tár sa sá -
gok ál lam pol gár ság te kin te té ben vett meg fe le lé sét il le tõ en 
a sza bá lyo zá si dön té sek re vo nat ko zó meg kö ze lí té se ket ala -
kít ki az ilyen dön té sek köl csön ös el is me ré se ér de ké ben;

g) a lé gi tár sa sá gok el len õr zé sé re vo nat ko zó ügyek ben
ho zott dön té se ik so rán a fe lek ál tal al kal ma zott kri té ri u -
mok te kin te té ben egy sé ges ér tel me zést ala kít ki a ti tok tar -
tá si kö ve tel mé nyek ál tal meg en ge dett mér té kig;

h) adott eset ben erõ sí ti a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
fel ve tett és a har ma dik or szá gok kal kap cso la tos lé gi köz le -
ke dé si kér dé sek ben foly ta tott kon zul tá ci ót, be le ért ve a kö -
zös meg kö ze lí tés el fo ga dá sa kér dé sé nek mér le ge lé sét is;

i) kon szen zu son ala pu ló dön tést hoz a 4. mel lék let
1. cik ké nek (3) be kez dé se és a 4. mel lék let 2. cik ké nek
(3) be kez dé se ál tal sza bá lyo zott ese tek ben.

(5) A fe lek kö zös cél ja – e meg álla po dás har ma dik or -
szá gok ra va ló ki ter jesz té sé vel – az At lan ti-óce án mind két
ol da lán a fo gyasz tók, a lé gi tár sa sá gok, a mun ka erõ és a kö -
zös ség szá má ra a leg na gyobb elõ nyök biz to sí tá sa. En nek
ér de ké ben a ve gyes bi zott ság nak olyan ja vas lat ki dol go zá -
sá ra kell tö re ked nie, amely a har ma dik or szá gok nak
e meg ál la po dás hoz va ló csat la ko zá sá hoz szük sé ges fel té -
te lek re és el já rá sok ra vo nat ko zik, be le ért ve a meg álla po -
dás szük sé ges mó do sí tá sa it is.

(6) A ve gyes bi zott ság mû kö dé se kon szen zu son ala pul.

19. Cikk

Választottbíráskodás

(1) A 20. cikk vagy a 2. mel lék let alap ján fel me rü lõ kér -
dé sek tõl el te kint ve bár mely, az e meg álla po dás al kal ma zá -
sá val vagy ér tel me zé sé vel össze füg gõ, a ve gyes bi zott ság
ülé sén nem ren de zett vi ta – a fe lek egyet ér té sé vel – dön -
tés re egy sze mély vagy tes tü let elé ter jeszt he tõ. Amennyi -
ben a fe lek eb ben nem ál la pod nak meg, a vi tát bár mely fél
ké ré sé re az aláb bi el já rás sal össz hang ban vá lasz tott bí ró -
ság elé kell ter jesz te ni.

(2) A fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban a vá lasz tott -
bí ró ság há rom vá lasz tott bí ró ból ál l, aki ket a kö vet ke zõ -
kép pen vá lasz ta nak ki:

a) A vá lasz tott bí rás ko dás irán ti ké re lem kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 20 na pon be lül mind egyik fél meg ne vez egy
vá lasz tott bí rót. E két vá lasz tott bí ró a meg ne ve zé sü ket kö -
ve tõ 45 na pon be lül kö zös meg egye zés sel egy har ma dik
vá lasz tott bí rót je löl ki, aki a vá lasz tott bí ró ság el nö ke ként
jár el.

b) Amennyi ben va la me lyik fél nem ne vez meg vá lasz -
tott bí rót, vagy a har ma dik vá lasz tott bí ró e be kez dés
a) pont ja sze rin ti ki je lö lé sé re nem ke rül sor, bár mely fél
kér he ti a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Ta ná csá -
nak el nö két, hogy je löl je ki a szük sé ges vá lasz tott bí rót
vagy vá lasz tott bí rá kat a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 
30 na pon be lül. Amennyi ben a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü -
lé si Szer ve zet Ta ná csá nak el nö ke az Egye sült Ál la mok
vagy va la mely tag ál lam ál lam pol gá ra, ak kor az ilyen ala -
pon nem ki zárt rang idõs al el nök vég zi a ki ne ve zést.

(3) El té rõ meg álla po dás hi á nyá ban a bí ró ság e meg ál la -
po dás sal össz hang ban ál la pít ja meg jog ha tó sá gát és ha tá -
roz za meg el já rá si sza bály za tát. Meg ala ku lá sa után a bí ró -
ság – bár mely fél ké rel mé re – fel kér he ti a má sik fe let
 ideiglenes könnyí tõ in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra a bí ró ság
vég le ges ha tá ro za tá ig. A bí ró ság uta sí tá sá ra vagy bár me -
lyik fél ké ré sé re a bí ró ság tel jes fel ál lá sát köve tõen leg ké -
sõbb 15 na pon be lül kon fe ren ci át kell tar ta ni a bí ró ság szá -
má ra a vá lasz tott bí rás ko dás tár gyát ké pe zõ kér dé sek és a
konk rét kö ve ten dõ el já rá sok meg ha tá ro zá sá nak cél já ból.

(4) El té rõ meg álla po dás vagy a bí ró ság uta sí tá sa hi á -
nyá ban:

a) A ke re se tet a bí ró ság tel jes fel ál lá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül, az el len ké rel met az ezt kö ve tõ 40 na pon
be lül kell be nyúj ta ni. A fel pe res bár mely vá la szát az el len -
ké re lem be adá sát kö ve tõ 15 na pon be lül nyújt ja be. Az al -
pe res bár mely vá la szát az ezt kö ve tõ 15 na pon be lül nyújt -
ja be.

b) A bí ró ság kö te les bár mely fél ké ré sé re meg hall ga -
tást tar ta ni, illetve sa ját kez de mé nye zé sé re is tart hat meg -
hall ga tást, az utol só vá lasz ik ta tá sát kö ve tõ 15 na pon be -
lül.

(5) A bí ró ság nak tö re ked nie kell ar ra, hogy a meg hall -
ga tás le foly ta tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül, illetve meg hall -
ga tás hi á nyá ban az utol só vá lasz be adá sát kö ve tõ 30 na pon 
be lül meg hoz za írás be li ha tá ro za tát. A bí ró ság több sé gi
dön té se az irány adó.

(6) A dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott 10 na pon be lül a
fe lek a ha tá ro zat pon to sí tá sát kér he tik, ezt a ké re lem be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül meg kell ad ni.

(7) Amennyi ben a bí ró ság e meg álla po dás meg sér té sét
ál la pít ja meg, és a fe le lõs fél nem or vo sol ja azt, vagy a bí -
ró ság ha tá ro za tá nak köz lé sét kö ve tõ 40 na pon be lül nem
ál la po dik meg a má sik fél lel köl csö nö sen ki elé gí tõ meg ol -
dás ról, a má sik fél fel füg geszt he ti az e meg ál la po dás ból
ere dõ, ha son ló elõ nyök al kal ma zá sát, amíg a fe lek meg ál -
la po dás ra nem ju tot tak a vi ta ren de zé sé rõl. E be kez dés
egyet len ren del ke zé se sem ér tel mez he tõ oly mó don, hogy
az kor lá toz ná bár mely fél azon jo gát, hogy a nem zet kö zi
jog gal össz hang ban ará nyos in téz ke dé se ket te gyen.

(8) A bí ró ság költ sé gei, be le ért ve a vá lasz tott bí rók dí ja it 
és költ sé ge it, a fe lek kö zött egyen lõ en osz la nak meg. A
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Ta ná csá nak el nö -
ke vagy e Ta nács bár mely al el nö ke szá má ra az e cikk
(2) be kez dé se b) pont já ban fog lalt el já rá sok kal kap cso lat -
ban fel me rü lõ bár mely költ ség a bí ró ság költ sé ge i nek ré -
sze ként te kin ten dõ.

20. Cikk

Verseny

(1) A fe lek el is me rik, hogy a tran szat lan ti pi a con mû kö -
dõ lé gi tár sa sá gok kö zöt ti ver seny fon tos e meg álla po dás
cél ki tû zé se i nek elõ moz dí tá sá hoz, va la mint meg erõ sí tik,
hogy ver seny sza bá lyo zó rend sze re i ket a ver seny egé szé -
nek, nem pe dig az egyé ni ver seny tár sak vé del me és ösz -
tön zé se ér de ké ben al kal maz zák.
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(2) A fe lek el is me rik, hogy ver seny sza bá lyo zó rend sze -
re ik nek a nem zet kö zi lé gi köz le ke dés re va ló al kal ma zá sa
so rán fel me rül het nek olyan kü lönb sé gek, ame lyek a
transz atlanti pi ac ra ha tás sal van nak, és hogy e különb -
ségek mi ni má lis ra csök ken té sé vel ösz tö nöz he tõ ezen a
 piacon a lé gi tár sa sá gok kö zöt ti ver seny.

(3) A fe lek el is me rik, hogy a ver seny ha tó sá ga ik kö zöt ti
együtt mû kö dés elõ se gí ti a pi a ci ver senyt, és össze egyez -
tet he tõ sza bá lyo zá sok hoz ve zet het, va la mint a fu va ro zók
kö zöt ti meg ál la po dá sok ver seny szem pon tú fe lül vizs gá la ta 
te kin te té ben mi ni ma li zál hat ja a meg kö ze lí tés be li kü lönb -
sé ge ket. Kö vet ke zés kép pen a fe lek nek a le he tõ sé gek hez
mér ten elõ kell moz dí ta ni uk ezen együtt mû kö dést, a
2. mel lék let tel össz hang ban figye lembe vé ve a ha tó sá gok
kü lön bö zõ fel ada ta it, ha tás kö re it és el já rá sa it.

(4) A ve gyes bi zott sá got éven te tá jé koz tat ni kell a
2. mel lék let sze rin ti együtt mû kö dés ered mé nye i rõl.

21. Cikk

A tárgyalások második fordulója

(1) A fe lek kö zös cél ja a pi a cok to váb bi meg nyi tá sa, va -
la mint az At lan ti-óce án mind két ol da lán a fo gyasz tók, a
lé gi tár sa sá gok, a mun ka erõ és a kö zös ség szá má ra a leg na -
gyobb elõ nyök biz to sí tá sa, ide ért ve a glo bá lis lé gi köz le ke -
dé si ága zat té nye i nek meg fe le lõbb tük rö zé se ér de ké ben a
be ru há zá sok meg könnyí té sét, a tran szat lan ti lé gi köz le ke -
dé si rend sze rek meg erõ sí té sét, to váb bá egy olyan ke ret -
rend szer lét re ho zá sát, amely a töb bi or szá got sa ját lé gi -
köz le ke dé si szol gál ta tá si pi a cá nak meg nyi tá sá ra ösz tön zi.
A fe lek e meg álla po dás ide ig le nes al kal ma zá sá tól szá mí -
tott leg ké sõbb 60 na pon be lül meg kez dik a tár gya lá so kat a
má so dik sza kasz gyors ki dol go zá sa ér de ké ben.

(2) E cél ból a má so dik for du ló tár gya lá si me net rend je a
fe lek egyi ke vagy mind egyi ke szá má ra ki emelt fon tos ság -
gal bí ró, aláb bi pon to kat tar tal maz za:

a) a for gal mi jo gok to váb bi li be ra li zá lá sa;
b) to váb bi kül föl di be ru há zá si le he tõ sé gek;
c) a kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek és az inf ra struk tu -

rá lis kor lá tok ha tá sa a for gal mi jo gok gya kor lá sá ra;
d) a kormány ál tal fi nan szí ro zott lé gi köz le ke dés hez

va ló to váb bi hoz zá fé rés; va la mint
e) a lé gi jár mû vek sze mély zet tel va ló el lá tá sa.

(3) A fe lek a tár gya lá sok meg kez dé sé nek az (1) be kez -
dés ér tel mé ben ese dé kes idõ pont já tól szá mí tott leg ké sõbb
18 hó na pon be lül fe lül vizs gál ják a má so dik for du lós meg -
álla po dás meg kö té se te kin te té ben el ért ered mé nye ket.
Amennyi ben a fe lül vizs gá lat kez de té tõl szá mí tott ti zen két
hó na pon be lül a fe lek nem ér nek el a má so dik for du ló ban
meg ál la po dást, a fe lek fenn tart ják ma guk nak a jo got az
e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott jo gok fel füg gesz té sé re.
A jo gok e fel füg gesz té se leg ha ma rabb a Nem zet kö zi Lé gi -
fu va ro zá si Szö vet ség (IA TA) for gal mi idé nyé nek kez de te -
kor, a fel füg gesz tés rõl kül dött ér te sí tés idõ pont já tól szá -
mí tott leg alább ti zen két hó nap el tel té vel lép het ha tály ba.

22. Cikk

Más megállapodásokhoz való viszony

(1) E meg álla po dás 25. cikk sze rin ti ide ig le nes al kal ma -
zá sa fo lya mán az 1. mel lék let 1. sza ka szá ban fel so rolt két -
ol da lú meg ál la po dá so kat – az 1. mel lék let 2. sza ka szá ban
meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – fe l kell füg gesz te ni.

(2) E meg álla po dás 26. cikk sze rin ti ha tály ba lé pé se kor
a meg álla po dás az 1. mel lék let 1. sza ka szá ban fel so rolt
két ol da lú meg ál la po dá sok he lyé be lép, az 1. mel lék let
2. sza ka szá ban meg ha tá ro zott meg ál la po dá sok ki vé te lé -
vel.

(3) Amennyi ben a fe lek több ol da lú meg álla po dás szer -
zõ dõ fe lé vé vál nak, vagy jó vá hagy nak va la mely, a Nem -
zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet vagy más nem zet kö zi
szer ve zet ál tal el fo ga dott, e meg álla po dás ha tá lya alá tar -
to zó kér dé se ket érin tõ ha tá ro za tot, a ve gyes bi zott ság ke -
re té ben kon zul tál nak annak meg ha tá ro zá sa cél já ból, hogy
e fej le mé nyek figye lembevétele ér de ké ben fe lül kell-e
vizs gál ni e meg ál la po dást.

23. Cikk

A megállapodás megszûnése

Bár me lyik fél, bár mely idõ pont ban dip lo má ci ai úton
írás ban ér te sít he ti a má sik fe let azon dön té sé rõl, hogy a
meg ál la po dást fe l kí ván ja mon da ni. A fel mon dás ról  szóló
ér te sí tést egy ide jû leg a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer -
ve zet nek is meg kell kül de ni. E meg álla po dás a meg szû -
nés rõl kül dött írás be li ér te sí tés idõ pont ját köve tõen egy
év vel, a Nem zet kö zi Lé gi fu va ro zá si Szö vet ség (IATA)
for gal mi idé nye vé gén, gre en wi chi kö zép idõ sze rint éj fél -
kor szû nik meg, amennyi ben ezen idõ szak le jár ta elõtt a
fe lek nem egyez nek meg a be je len tés vissza vo ná sá ról.

24. Cikk

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél történõ
nyilvántartásba vétel

Ezt a meg ál la po dást és va la mennyi mó do sí tá sát a Nem -
zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nyil ván tar tás ba ve szi.

25. Cikk

Ideiglenes alkalmazás

A 26. cikk sze rin ti ha tály ba lé pé sig:

(1) A fe lek meg ál la pod nak, hogy e meg ál la po dást 2008. 
már ci us 30-tól al kal maz zák.



(2) Bár mely fél, bár mely idõ pont ban dip lo má ci ai úton
írás ban ér te sít he ti a má sik fe let azon dön tés rõl, hogy a meg -
ál la po dást nem kí ván ja to vább al kal maz ni. Eb ben az eset ben 
az al kal ma zás az írás be li ér te sí tés idõ pont ját köve tõen egy
év vel, a Nem zet kö zi Lé gi fu va ro zá si Szö vet ség (IATA) for -
gal mi idé nye vé gén, gre en wi chi kö zép idõ sze rint éj fél kor
szû nik meg, amennyi ben ezen idõ szak le jár ta elõtt a fe lek
nem egyez nek meg a be je len tés vissza vo ná sá ról.

26. Cikk

Hatálybalépés

Ez a meg álla po dás a fe lek kö zöt ti dip lo má ci ai jegy zék -
vál tás so rán meg kül dött azon utób bi ér te sí tés kel tét kö ve tõ 
egy hó nap pal lép ha tály ba, amely meg erõ sí ti, hogy a meg -
álla po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges va la mennyi el já rás 
le zá rult. E jegy zék vál tás so rán az Egye sült Ál la mok el jut -
tat ja a Euró pai Kö zös ség szá má ra az Euró pai Kö zös ség -
nek és tag ál la ma i nak  szóló dip lo má ci ai ér te sí tést, az Euró -
pai Kö zös ség pe dig el jut tat ja az Egye sült Ál la mok szá má -
ra az Euró pai Kö zös ség tõl és tag ál la ma i tól szár ma zó dip -
lo má ci ai ér te sí tést vagy ér te sí té se ket. Az Euró pai Kö zös -
ség tõl és tag ál la ma i tól szár ma zó dip lo má ci ai ér te sí tés ben
vagy ér te sí té sek ben min den egyes tag ál lam meg erõ sí ti,
hogy a meg álla po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rá -
so kat le zár ta.

Fen ti ek hi te lé ül, az alul írott, er re kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezt a meg ál la po dást.

Kelt [...]-ban/-be n, a 200[...] év [...] ha vá nak [...] nap ján, 
két ere de ti pél dány ban.

Az Ame ri kai Egye sült Az Oszt rák Köz tár sa ság

Ál la mok ré szé rõl ré szé rõl

A Bel ga Ki rály ság ré szé rõl

A Bol gár Köz tár sa ság ré szé rõl

A Cip ru si Köz tár sa ság ré szé rõl

A Cseh Köz tár sa ság ré szé rõl

A Dán Ki rály ság ré szé rõl

Az Észt Köz tár sa ság ré szé rõl

A Finn Köz tár sa ság ré szé rõl

A Fran cia Köz tár sa ság ré szé rõl

A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság ré szé rõl

A Gö rög Köz tár sa ság ré szé rõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl

Ír or szág ré szé rõl

Az Olasz Köz tár sa ság ré szé rõl

A Lett Köz tár sa ság ré szé rõl

A Lit ván Köz tár sa ság ré szé rõl

A Lu xem bur gi Nagy her ceg ség ré szé rõl

Mál ta ré szé rõl

A Hol land Ki rály ság ré szé rõl

A Len gyel Köz tár sa ság ré szé rõl

A Por tu gál Köz tár sa ság ré szé rõl

Ro má nia ré szé rõl

A Szlo vák Köz tár sa ság ré szé rõl

A Szlo vén Köz tár sa ság ré szé rõl

A Spa nyol Ki rály ság ré szé rõl

A Svéd Ki rály ság ré szé rõl

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga
ré szé rõl

Az Eu ró pai Kö zös ség ré szé rõl

Együt tes nyi lat ko zat

Az Egye sült Ál la mok nak, va la mint az Euró pai Kö zös -
ség nek és tag ál la ma i nak a kép vi se lõi meg erõ sí tet ték, hogy 
a lé gi köz le ke dé si meg ál la po dást, ame lyet Brüsszel ben,
2007. már ci us 2-án pa ra fál tak és amely nek alá írá sát 2007.
áp ri lis 30-ra ter ve zik, más nyel ve ken is hi te le sí te ni kell,
vagy le vél vál tás alap ján, a meg álla po dás alá írá sa elõtt,
vagy a ve gyes bi zott ság ha tá ro za ta alap ján, a meg álla po -
dás alá írá sa után.

Ez az együt tes nyi lat ko zat a lé gi köz le ke dé si meg álla po -
dás szer ves ré szét ké pe zi.

Az Egye sült Ál la mok Az Euró pai Kö zös ség
 ré szé rõl és tag ál la mai ré szé rõl,

jó vá ha gyás fenn tar tá sá val
John By erly Da ni el Cal le ja

Dá tum: 2007. áp ri lis 18.
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I. Melléklet

1. szakasz

Az e meg álla po dás 22. cik ké ben fog lal tak ér tel mé ben
az aláb bi, az Egye sült Ál la mok és a tag ál la mok kö zött lét -
re jött két ol da lú meg ál la po dá so kat fe l kell füg gesz te ni,
illetve e meg álla po dás lép azok he lyé be:

a) Oszt rák Köz tár sa ság: az 1989. már ci us 16-án, Bécs -
ben alá írt és 1995. jú ni us 14-én mó do sí tott lé gi köz le ke dé si 
meg álla po dás.

b) Bel ga Ki rály ság: az 1980. ok tó ber 23-án, Was hing -
ton ban, jegy zék vál tás sal lét re jött, 1986. szep tem ber 22-én
és no vem ber 12-én, 1993. no vem ber 5-én és 1994. ja nu ár
12-én mó do sí tott lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

(1995. szep tem ber 5-én alá írt, és ide ig le ne sen al kal ma -
zott mó do sí tás.)

c) Bol gár Köz tár sa ság: az 1991. áp ri lis 24-én, Szó fi á -
ban alá írt, a pol gá ri lé gi köz le ke dés vé del mé rõl  szóló meg -
álla po dás.

d) Cseh Köz tár sa ság: az 1996. szep tem ber 10-én, Prá -
gá ban alá írt, 2001. jú ni us 4-én és 2002. feb ru ár 14-én mó -
do sí tott lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

e) Dán Ki rály ság: az 1944. de cem ber 16-án, Was hing -
ton ban jegy zék vál tás sal lét re jött, 1954. au gusz tus 6-án és
1995. jú ni us 16-án mó do sí tott lé gi köz le ke dé si meg álla po -
dás.

f) Finn Köz tár sa ság: az 1949. már ci us 29-én, Hel sin ki -
ben alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás; az 1980. má jus
12-én alá írt, kap cso ló dó jegy zõ könyv; az 1995. jú ni us
9-én alá írt, az 1949. évi meg álla po dás és az 1980. évi jegy -
zõ könyv mó do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás.

g) Fran cia Köz tár sa ság: az 1998. jú ni us 18-án,
 Washingtonban alá írt, 2000. ok tó ber 10-én és 2002. ja nu ár 
22-én mó do sí tott lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

h) Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság: az 1955. jú li -
us 7-én, Was hing ton ban alá írt, 1989. áp ri lis 25-én mó do sí -
tott lé gi köz le ke dé si meg álla po dás és jegy zék vál tás.

[Az 1978. no vem ber 1-jén alá írt kap cso ló dó jegy zõ -
könyv; az 1994. má jus 24-én meg kö tött kap cso ló dó meg -
álla po dás; az 1996. má jus 23-án alá írt, az 1955. évi meg -
álla po dás mó do sí tá sá ról  szóló jegy zõ könyv; a 2000. ok tó -
ber 10-én meg kö tött, az 1996. évi jegy zõ könyv mó do sí tá -
sá ról  szóló meg álla po dás (va la mennyi ide ig le ne sen al kal -
maz va).]

i) Gö rög Köz tár sa ság: az 1991. jú li us 31-én, A thén ben
alá írt, és a 2006. jú ni us 22-i és 28-i jegy zék vál tás sal 2007.
jú li us 31-ig meg hosszab bí tott lé gi köz le ke dé si meg álla po -
dás.

j) Ma gyar Köz tár sa ság: az 1989. jú li us 12-én, Bu da -
pes ten alá írt, és a 2006. jú li us 11-i és 20-i jegy zék vál tás sal
2007. jú li us 12-ig meg hosszab bí tott lé gi köz le ke dé si
egyez mény és egyet ér té si em lé kez te tõ.

k) Ír or szág: az 1945. feb ru ár 3-án, Was hing ton ban
jegy zék vál tás sal lét re jött, 1988. ja nu ár 25-én és 1989.

szep tem ber 29-én, va la mint 1990. jú li us 25-én és szep tem -
ber 6-án mó do sí tott, lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

[Az 1993. ok tó ber 28-án, Was hing ton ban alá írt tár gya -
lá si fel jegy zés (ide ig le ne sen al kal maz va).]

l) Olasz Köz tár sa ság: az 1970. jú ni us 22-én, Ró má ban
alá írt, 1988. ok tó ber 25-én mó do sí tott lé gi köz le ke dé si
egyez mény, em lé kez te tõ vel és jegy zék vál tás sal; az 1990.
szep tem ber 27-én alá írt, kap cso ló dó egyet ér té si em lé kez -
te tõ; az 1970. évi meg álla po dás és az 1990. évi szán dék -
nyi lat ko zat mó do sí tá sa, ame lyet 1991. no vem ber 22-én és
de cem ber 23-án kö töt tek meg; az 1970. évi meg álla po dás
és az 1990. évi em lé kez te tõ 1997. má jus 30-án és ok tó ber
21-én alá írt mó do sí tá sa; az 1998. de cem ber 30-án és 1999.
feb ru ár 2-án alá írt, az 1970. évi meg ál la po dást ki egé szí tõ
meg álla po dás.

[Az 1970. évi meg álla po dás mó do sí tá sá ról  szóló, 1999.
de cem ber 6-án alá írt jegy zõ könyv (ide ig le ne sen al kal maz -
va).]

m) Lu xem bur gi Nagy her ceg ség: az 1986. au gusz tus
19-én, Lu xem bo urg ban alá írt, 1995. jú ni us 6-án, va la mint
1998. jú li us 13-án és 21-én mó do sí tott lé gi köz le ke dé si
meg álla po dás.

n) Mál ta: a 2000. ok tó ber 12-én, Was hing ton ban alá írt
lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

o) Hol land Ki rály ság: az 1957. áp ri lis 3-án, Was hing -
ton ban alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás; az 1978. már -
ci us 31-én alá írt, az 1957. évi meg álla po dás mó do sí tá sá ról
 szóló jegy zõ könyv; az 1978. évi jegy zõ könyv 1986. jú ni us 
11-én alá írt mó do sí tá sa; az 1957. évi meg álla po dás 1987.
ok tó ber 13-án és de cem ber 22-én alá írt mó do sí tá sa; az
1957. évi meg álla po dás 1992. ja nu ár 29-én és már ci us
13-án alá írt mó do sí tá sa; az 1957. évi meg álla po dás és az
1978. évi jegy zõ könyv 1992. ok tó ber 14-én alá írt mó do sí -
tá sa.

p) Len gyel Köz tár sa ság: a 2001. jú ni us 16-án, Var só -
ban alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

q) Por tu gál Köz tár sa ság: a 2000. má jus 30-án, Lissza -
bon ban alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

r) Ro má nia: az 1998. jú li us 15-én, Was hing ton ban alá -
írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

s) Szlo vák Köz tár sa ság: a 2001. ja nu ár 22-én, Po -
zsony ban alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás.

t) Spa nyol Ki rály ság: az 1973. feb ru ár 20-án, Mad rid -
ban alá írt lé gi köz le ke dé si meg álla po dás; az 1987. feb ru ár
20-i, már ci us 31-i és áp ri lis 7-i kap cso ló dó meg álla po dás;
az 1973. évi meg álla po dás 1989. má jus 31-én alá írt mó do -
sí tá sa; az 1973. évi meg álla po dás 1991. no vem ber 27-én
alá írt mó do sí tá sa.

u) Svéd Ki rály ság: az 1944. de cem ber 16-án, Was hing -
ton ban jegy zék vál tás sal lét re jött, 1954. au gusz tus 6-án és
1995. jú ni us 16-án mó do sí tott lé gi köz le ke dé si meg álla po -
dás.

v) Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály -
sá ga: az 1977. jú li us 23-án, Ber mu dán alá írt lé gi köz le ke -
dé si meg álla po dás és le vél vál tás; az észak-at lan ti vi tel dí -
jak ra vo nat ko zó, 1978. már ci us 17-én alá írt meg álla po dás; 
az 1977. évi meg álla po dás mó do sí tá sá ról  szóló, 1978. áp -



ri lis 25-én alá írt meg álla po dás; az 1978. évi, az észak-at -
lan ti vi tel dí jak ra vo nat ko zó meg álla po dás mó do sí tá sá ról
és meg hosszab bí tá sá ról  szóló, 1978. no vem ber 2-án és
9-én alá írt meg álla po dás; az 1977. évi meg álla po dás mó -
do sí tá sá ról  szóló, 1980. de cem ber 4-én alá írt meg álla po -
dás; az 1977. évi meg álla po dás mó do sí tá sá ról  szóló, 1985. 
feb ru ár 20-án alá írt meg álla po dás; az 1977. évi egyez -
mény 7. cik ké nek, 2. mel lék le té nek és 5. mel lék le té nek
mó do sí tá sá ról  szóló, 1989. má jus 25-én alá írt meg álla po -
dás; az 1977. évi meg álla po dás mó do sí tá sa i ról, az Egye -
sült Ál la mok és Nagy Bri tan nia kö zött fo lyó, a he ath row-i
re pü lõ tér-hasz ná la ti dí jak kal fog lal ko zó vá lasz tott bí ró sá gi 
el já rás le zá rá sá ról és a Nagy-Bri tan nia ál tal az 1993. ok tó -
ber 13-i 87. sz. dip lo má ci ai jegy zék ben be ter jesz tett, vá -
lasz tott bí ró sá gi el já rás irán ti ké re lem rõl, va la mint az em lí -
tett el já rás alap já ul szol gá ló kér dé sek ren de zé sé rõl  szóló,
1994. már ci us 11-én alá írt meg álla po dás; az 1977. évi
meg álla po dás mó do sí tá sá ról  szóló, 1997. már ci us 27-én
alá írt meg álla po dás.

[Az 1986. szep tem ber 11-i tár gya lá si fel jegy zés ben fog -
lalt, ide ig le ne sen al kal ma zott meg ál la po dá sok; az 1990.
jú li us 27-i le vél vál tás ban fog lalt meg ál la po dá sok; az
1991. már ci us 11-i tár gya lá si fel jegy zés ben fog lalt meg ál -
la po dá sok; az 1994. ok tó ber 6-i le vél vál tás ban fog lalt
meg ál la po dá sok; az 1995. jú ni us 5-i tár gya lá si fel jegy zés -
ben fog lalt meg ál la po dá sok; a 2000. már ci us 31-i és áp ri lis 
3-i le vél vál tás ban fog lalt meg ál la po dá sok (va la mennyi
ide ig le ne sen al kal maz va).]

2. szakasz

E mel lék let 1. sza ka sza el le né re, az e meg álla po dás
1. cik ké ben sze rep lõ „te rü let” fo ga lom meg ha tá ro zás ba
nem tar to zó te rü le tek ese té ben az e sza kasz e) pont já ban
(Dá nia–Egye sült Ál la mok), g) pont já ban (Fran cia or -
szág–Egye sült Ál la mok) és v) pont já ban (Egye sült Ki rály -
ság–Egye sült Ál la mok) em lí tett meg ál la po dá so kat a ben -
nük fog lalt fel té te lek nek meg fele lõen to vább ra is al kal -
maz ni kell.

3. szakasz

E meg álla po dás 3. cik ke el le né re, az USA lé gi tár sa sá gai 
nem jo go sul tak a tag ál la mok ból ki in du ló vagy oda tar tó já -
ra tok kal olyan ki zá ró lag áru fu va ro zá si szol gál ta tá sok
nyúj tá sá ra, ame lyek nem az Egye sült Ál la mo kat ki szol gá -
ló szol gál ta tás ré szét ké pe zik, ki vé ve a Cseh Köz tár sa ság -
ból, a Fran cia Köz tár sa ság ból, a Len gyel Köz tár sa ság ból,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség bõl, Mál tá ról, a Né met or -
szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság ból, a Por tu gál Köz tár sa ság -
ból és a Szlo vák Köz tár sa ság ból ki in du ló vagy oda tar tó
já ra to kat.

4. szakasz

E meg álla po dás egyéb ren del ke zé sei el le né re e sza kaszt 
a 2006–2007-es IATA té li for gal mi idény kez de té tõl a
2007–2008-as IATA té li for gal mi idény vé gé ig al kal maz -
ni kell az Ír or szág és az Egye sült Ál la mok kö zöt ti me net -
rend sze rû és char ter kom bi nált lé gi köz le ke dés re.

a) (i) Az Egye sült Ál la mok és Shan non kö zött köz vet -
len já ra tot üze mel te tõ va la mennyi egye sült ál la mok be li és
kö zös sé gi lé gi tár sa ság min den já rat után 3 köz vet len já ra -
tot üze mel tet het az Egye sült Ál la mok és Dub lin kö zött. A
köz vet len dub li ni já ra tok ra  szóló en ge dély a há rom idényt
ma gá ban fog la ló tel jes át me ne ti idõ szak alat ti já rat szá mok 
át la gán ala pul. Va la mely já rat az el sõ ír or szá gi be lé pé si
vagy az utol só ír or szá gi ki lé pé si pont sze rint mi nõ sül köz -
vet len dub li ni vagy köz vet len shan no ni já rat nak.

(ii) A Shan non ki szol gá lá sá ra vo nat ko zó, e sza kasz
a) pont já nak (i) al pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mény
meg szû nik, ha bár mely lé gi tár sa ság me net rend sze rû vagy
char ter kom bi nált szol gál ta tást in dít Dub lin és az Egye sült
Ál la mok kö zött bár mely irány ba, anél kül, hogy az át me ne -
ti idõ szak át la gát te kint ve min den há rom dub li ni köz vet len 
já rat ra ve tít ve leg alább egyet len köz vet len já ra tot üze mel -
tet ne Shan non ba.

b) Az Egye sült Ál la mok és Ír or szág kö zöt ti szol gál ta tá -
sok te kin te té ben a kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok ki zá ró lag Bos -
tont, New Yor kot, Chi ca gót, Los An ge lest, va la mint há -
rom to váb bi egye sült ál la mok be li pon tot szol gál hat nak ki,
ez utób bi ak ki vá lasz tá sa kor vagy vál toz ta tá sa kor az Egye -
sült Ál la mo kat tá jé koz tat ni kell. E szol gál ta tá sok egyéb
tag ál la mok ban vagy har ma dik or szá gok ban lé võ köz ben sõ 
pon to kon ke resz tül is üze mel tet he tõk.

c) Az Ír or szág és az Egye sült Ál la mok kö zöt ti kö zös
üze mel te tés (co de sha ring) csak egyéb euró pai kö zös sé gi
pon to kon ke resz tül en ge dé lye zett. Az egyéb kö zös üze -
mel te té si meg ál la po dá sok mér le ge lé sé re a köl csön ös jó in -
du lat és a vi szo nos ság alap ján ke rül sor.

II. Melléklet

A légiközlekedési ágazatbeli versennyel 
kapcsolatos együttmûködésrõl

1. Cikk

Az e mel lék let sze rin ti együtt mû kö dés re az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma és az Euró -
pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga (a továb biak ban: rész ve võ fe -
lek) kö zött ke rül sor, a lé gi köz le ke dés te rén az Egye sült
Ál la mo kat és az Euró pai Kö zös sé get érin tõ ver sennyel
kap cso la tos fel adat kö rük kel össz hang ban.
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2. Cikk

Cél

Ezen együtt mû kö dés cél ja a kö vet ke zõ:
(1) A vo nat ko zó ver seny sza bá lyo zás ke re té be tar to zó

jog sza bá lyok, el já rá sok és gya kor la tok rész ve võ fe lek ál -
ta li al kal ma zá sá nak jobb köl csön ös meg ér té se a lé gi köz le -
ke dé si ága zat be li ver seny ösz tön zé se ér de ké ben;

(2) A lé gi köz le ke dé si ága zat be li fej le mé nyek ál tal a
nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si pi a ci ver seny re gya ko rolt ha -
tás nak a rész ve võ fe lek ál ta li jobb meg ér té se;

(3) A részt ve võ fe lek ver seny sza bá lyo zá sá nak a transz -
atlanti pi a cot érin tõ egyez mé nyek re és egyéb együtt mû kö -
dé si meg ál la po dá sok ra tör té nõ al kal ma zá sa so rán fel me rü -
lõ eset le ges konf lik tu sok esé lyé nek csök ken té se; va la mint

(4) Az egyez mé nyek re és egyéb együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sok ra al kal ma zan dó össze egyez tet he tõ sza bá lyo zá -
si szem lé le tek ösz tön zé se, a mód szer tan és az elem zé si
mód sze rek – be le ért ve az érin tett pi ac(ok) meg ha tá ro zá sát
és a ver seny be fo lyá so ló té nye zõk elem zé sét is –, va la mint
a részt ve võ fe lek ál tal a füg get len ver seny ér té ke lés so rán
al kal ma zott jog or vos la tok jobb meg ér té se ré vén.

3. Cikk

Fogalommeghatározások

E mel lék let al kal ma zá sá ban a „ver seny sza bá lyo zás” fo -
gal má ba azon jog sza bá lyok, el já rá sok és gya kor la tok tar -
toz nak, ame lyek a rész ve võ fe lek nek a nem zet kö zi pi a con
mû kö dõ lé gi tár sa sá gok kö zöt ti egyez mé nyek és egyéb
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok fe lül vizs gá la tá val kap -
cso la tos jog kö ré nek gya kor lá sá ra vo nat koz nak. Az Euró -
pai Kö zös ség ese té ben e jog sza bá lyok köz é tar to zik, töb -
bek kö zött, az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
81., 82. és 85. cik ke, va la mint az em lí tett szer zõ dés ér tel -
mé ben ezek vég re haj tá si ren del ke zé sei, illetve ezek mó do -
sí tá sai. Az USA Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma ese té ben
e jog sza bá lyok köz é tar to zik, töb bek kö zött, az Egye sült
Ál la mok Szö vet sé gi Tör vény köny ve 49. cí mé nek 41308.,
41309., és 41720. sza ka sza, va la mint vég re haj tá si ren del -
ke zé sei és meg fe le lõ jo gi pre ce den sei.

4. Cikk

Együttmûködési területek

Az 5. cikk (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la -
pí tott jog kö rök re is fi gye lem mel a rész ve võ fe lek kö zöt ti
együtt mû kö dés faj tái az aláb bi ak:

(1) A rész ve võ fe lek kö zöt ti, ver seny szak ér tõk rész vé -
te lé vel ál ta lá ban fél éven ként meg ren de zett ta lál ko zók,
me lyek cél ja a lé gi köz le ke dé si ága zat fej le mé nye i nek, a

köl csön ös ér de kû ver seny po li ti kai kér dé sek nek, va la mint
a ver seny jog nem zet kö zi lé gi köz le ke dés re tör té nõ, ana li -
ti kus szem lé le tû al kal ma zá sá nak – kü lö nös te kin tet tel a
tran szat lan ti pi ac ra – meg vi ta tá sa. A fen ti meg be szé lé sek
ered mé nye kép pen a rész ve võ fe lek job ban meg ért he tik
egy más ver seny kér dé sek kel kap cso la tos meg kö ze lí té -
sét – töb bek kö zött a meg lé võ kö zös vo ná so kat –, va la mint 
e meg kö ze lí té sek össze e gyez tet he tõb bé vál hat nak, kü lö -
nö sen a fu va ro zók kö zöt ti meg ál la po dá sok ese té ben.

(2) A rész ve võ fe lek kö zöt ti, köl csön ös meg ál la po dá son 
ala pu ló vagy va la mely rész ve võ fél ál tal ké rel me zett, bár -
mi kor meg tar tott kon zul tá ció, az e mel lék let hez kap cso ló -
dó bár mely kér dés – a konk rét ese te ket is be le ért ve – meg -
tár gya lá sa cél já ból.

(3) Bár mely rész ve võ fél, sa ját dön té se alap ján, adott
eset ben fel kér he ti más kor mány ha tó sá gok kép vi se lõ it az
1. és 2. pont sze rint meg tar tott ta lál ko zó kon és egyez te té -
se ken va ló rész vé tel re.

(4) Az aláb bi el já rá sok ról vagy kér dé sek rõl – ame lyek
az ér te sí tést kül dõ rész ve võ fél meg íté lé se sze rint je len tõs
ha tást gya ko rol hat nak a má sik rész ve võ fél ver seny ér de -
ke i re – kül dött idõ sze rû ér te sí té sek:

a) Az USA Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma ese té ben (i) a
nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben részt ve võ lé gi tár sa sá gok
kö zöt ti egyez mé nyek és más együtt mû kö dé si meg ál la po -
dá sok jó vá ha gyá sa irán ti ké rel mek vizs gá la ti el já rá sai, kü -
lö nö sen az Egye sült Ál la mok és az Euró pai Kö zös ség jo ga
alap ján lét re ho zott lé gi tár sa sá go kat is érin tõ, a tröszt el le -
nes elõ írások aló li men tes ség re vo nat ko zó ké rel mek te kin -
te té ben, va la mint (ii) az Egye sült Ál la mok Szö vet sé gi Tör -
vény köny ve 49. cí mé nek 41720. sza ka sza sze rin ti kö zös
vál lal ko zás ról  szóló meg ál la po dás nak a Köz le ke dé si
 Minisztérium ál ta li el fo ga dá sa; va la mint

b) Az Euró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga ese té ben (i) a
nem zet kö zi lé gi köz le ke dés ben részt ve võ lé gi tár sa sá gok
kö zöt ti egyez mé nyek és egyéb együtt mû kö dé si meg ál la -
po dá sok fe lül vizs gá la ti el já rá sai, kü lö nös te kin tet tel az
Egye sült Ál la mok és az Euró pai Kö zös ség jo ga alap ján
lét re ho zott lé gi tár sa sá go kat is érin tõ tár su lá si és egyéb
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok ra, va la mint (ii) az euró -
pai uni ós ver seny jog aló li egyé ni vagy cso por tos men tes -
sé gek mér le ge lé se;

(5) A va la mely rész ve võ fél nél elekt ro ni kus for má ban
vagy más mó don be je len tett olyan in for má ció és ada tok
ren del ke zés re ál lá sá ról – va la mint a ren del ke zés re ál lás ra
vo nat ko zó fel té te lek rõl –  szóló ér te sí tés, ame lyek e rész -
ve võ fél meg íté lé se sze rint je len tõs ha tást gya ko rol hat nak
a má sik rész ve võ fél ver seny ér de ke i re; va la mint

(6) A lé gi köz le ke dé si ver seny po li ti ká hoz kap cso ló dó
egyéb te vé keny sé gek rõl  szóló ér te sí tés, az ér te sí tést kül dõ
rész ve võ fél meg íté lé se sze rint.



5. Cikk

Az információ felhasználása és közlése

(1) E mel lék let egyéb ren del ke zé sei el le né re, egyik
rész ve võ fél sem kö te les in for má ci ót nyúj ta ni a má sik
rész ve võ fél nek, amennyi ben az in for má ci ó nak a ké rel me -
zõ rész ve võ fél lel va ló köz lé se:

a) az in for má ció bir to ká ban lé võ rész ve võ fél tör -
vényei, ren del ke zé sei vagy gya kor la ta ér tel mé ben ti los;
vagy

b) az in for má ció bir to ká ban lé võ rész ve võ fél je len tõs
ér de ke i vel össze egyez tet he tet len.

(2) Mind egyik rész ve võ fél a le het sé ges mér ték ben
meg õr zi a má sik rész ve võ fél ál tal e mel lék let alap ján bi -
zal ma san kö zölt in for má ció bi zal mas jel le gét, és meg ta -
gad ja az in for má ció olyan har ma dik fél szá má ra tör té nõ
köz lé sé re vo nat ko zó ké rel me ket, amely szá má ra az in for -
má ci ót nyúj tó rész ve võ fél nem en ge dé lyez te az in for má -
ci ó hoz ju tást. Mind egyik rész ve võ fél kész a má sik rész ve -
võ fe let ér te sí te ni, amennyi ben szük sé ges sé vál hat a meg -
be szé lé sek so rán vagy bár mely más mó don ki cse ré len dõ
in for má ció nyil vá nos el já rás ban tör té nõ köz zé té te le.

(3) Amennyi ben va la mely rész ve võ fél a má sik rész ve -
võ fél nek bi zal mas ala pon, a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cél -
ból in for má ci ót nyújt, a má sik rész ve võ fél ezen in for má -
ci ót csak az adott cél ra hasz nál hat ja fe l.

6. Cikk

Végrehajtás

(1) Mind egyik rész ve võ fél ki je lö li az e mel lék let alap -
ján foly ta tott te vé keny sé gek ko or di ná lá sá ért fe le lõs kép vi -
se lõt.

(2) Ez a mel lék let, va la mint a va la mely rész ve võ ál tal a
mel lék let alap ján foly ta tott va la mennyi te vé keny ség:

a) ki zá ró lag az adott rész ve võ fél re al kal ma zan dó tör -
vényekkel, ren del ke zé sek kel és gya kor la tok kal össz hang -
ban le võ mér ték ben haj tan dó vég re; va la mint

b) az Euró pai Kö zös sé gek és az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok kor mány a kö zött lét re jött, a ver seny jo ga ik al kal ma -
zá sá ról  szóló meg álla po dás sé rel me nél kül haj tan dó vég re.

III. Melléklet

Az Egyesült Államok kormánya által vásárolt
közlekedési szolgáltatás

A kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok jo go sul tak uta sok és áru
szál lí tá sá ra olyan me net rend sze rû vagy char ter já ra to kon,
ame lyek ese té ben az Egye sült Ál la mok kor má nyá nak va -
la mely ha tó sá ga, hi va ta la vagy köz ve tí tõ je (1) sa ját ma ga
szál lít tat, vagy olyan meg álla po dás ke re té ben ve szi igény -

be, ame lyet a kormány té rít, vagy a kormány ren del ke zé sé -
re bo csá tott össze gek bõl té rí tik, vagy (2) más or szág ba,
nem zet kö zi vagy egyéb szer ve zet hez vagy ezek szá má ra
el len té te le zés nél kül biz to sí t szál lí tást, és er re a szál lí tás ra
a) az Egye sült Ál la mok bár mely pont ja és a tag ál la mok
bár mely pont ja kö zött ke rül sor, ki vé ve – csak uta sok ese -
té ben – azon pon to kat, ame lyek ese té ben vá ros pá rok ról
 szóló meg álla po dás van ér vény ben, vagy b) az Egye sült
Ál la mo kon kí vü li bár mely két pont kö zött. E be kez dést
nem kell al kal maz ni a vé del mi mi nisz ter vagy va la mely
ka to nai ha tó sá gá nak ve ze tõ je ál tal igény be vett vagy fi -
nan szí ro zott szál lí tás ra.

IV. Melléklet

A tulajdonjoggal, befektetéssel és ellenõrzéssel
kapcsolatos egyéb kérdésekrõl

1. Cikk

Tulajdoni részesedés valamely fél légitársaságában

(1) Va la mely tag ál lam vagy tag ál la mok ál lam pol gá rai
két fé le kor lá to zás be tar tá sá val tu laj do ni ré sze se dést sze -
rez het nek az Egye sült Ál la mok lé gi tár sa sá ga i ban. El sõ -
ként, az összes kül föl di ál lam pol gár ré sze se dé se nem ha -
lad hat ja meg a vál la lat sza va zat ra jo go sí tó rész vé nye i nek
25%-á t. Má sod szor, ti los az Egye sült Ál la mok lé gi tár sa sá -
ga i nak kül föl di ál lam pol gá rok ál ta li tény le ges el len õr zé se. 
A kül föl di tu laj don ban le võ, sza va zat ra jo go sí tó rész vé -
nyek re vo nat ko zó 25%-os össze sí tett kor lá to zás ra is fi gye -
lem mel:

a) va la mely tag ál lam vagy tag ál la mok ál lam pol gá ra i -
nak az Egye sült Ál la mok va la mely lé gi tár sa sá gá ban meg -
szer zett aláb bi mér té kû tu laj do ni ré sze se dé se:

1. a sza va zat ra jo go sí tó rész vé nye k leg fel jebb
25%-a, és/vagy

2. az alap tõ ke leg fel jebb 49,9%-a
ön ma gá ban nem mi nõ sül a lé gi tár sa ság fö löt ti el -
len õr zés nek;

va la mint

b) va la mely tag ál lam vagy tag ál la mok ál lam pol gá ra i -
nak az Egye sült Ál la mok va la mely lé gi tár sa sá gá nak alap -
tõ ké jé bõl va ló leg alább 50%-os ré sze se dé se nem te kin ten -
dõ a lé gi tár sa ság fö löt ti el len õr zés nek. Az ilyen tu laj don -
jo got ese ti ala pon kell mér le gel ni.

(2) Az Egye sült Ál la mok ál lam pol gá rai két fé le kor lá to -
zás be tar tá sá val tu laj do ni ré sze se dést sze rez het nek a Kö -
zös ség lé gi tár sa sá ga i ban. El sõ ként, a lé gi tár sa ság több sé gi 
tu laj do no sai a tag ál la mok és/vagy a tag ál la mok ál lam pol -
gá rai. Má sod szor, a lé gi tár sa sá got tény le ge sen az em lí tett
ál lam pol gá rok és/vagy ál lam pol gá rok el len õr zik.
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(3) E meg álla po dás 4. cik ke b) pont já nak és 5. cik ke
(1) be kez dé se b) pont já nak al kal ma zá sá ban az az ál lam,
amely e meg álla po dás alá írá sá nak idõ pont já ban a kö zös
euró pai lég tér (ECAA) tag ja, va la mint ezen ál lam ál lam -
pol gá rai tag ál lam nak és a tag ál lam ál lam pol gá ra i nak mi -
nõ sül nek. A ve gyes bi zott ság ha tá roz hat úgy, hogy e ren -
del ke zés az ECAA új tag ja i ra és azok ál lam pol gá ra i ra is
vo nat koz zon.

(4) A (2) be kez dés el le né re, az Euró pai Kö zös ség és tag -
ál la mai fenn tart ják a jo got egye sült ál la mok be li ál lam pol -
gá rok kö zös sé gi lé gi tár sa ság sza va zat ra jo go sí tó rész vé -
nye i be tör té nõ, e meg álla po dás alá írá sát kö ve tõ be fek te té -
se i nek olyan szint re va ló kor lá to zá sá ra, amely azo nos az
Egye sült Ál la mok ál tal kül föl di ál lam pol gá rok egye sült
ál la mok be li lé gi tár sa sá gok ba tör té nõ be fek te té sei te kin te -
té ben en ge dé lye zett szint tel, amennyi ben ezen jog gya kor -
lá sa össz hang ban ál l a nem zet kö zi jog gal.

2. Cikk

Tulajdoni részesedés és ellenõrzés harmadik országok
légitársaságai esetében

(1) Egyik rész ve võ fél sem hasz nál ja fe l a va la mely har -
ma dik or szág gal fenn ál ló lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás -
ban biz to sí tott jo ga it ar ra, hogy az érin tett har ma dik or szág 
bár mely lé gi tár sa sá gá tól en ge dé lye ket meg ta gad jon, az
en ge dé lye ket vissza von ja, fel füg gessze vagy kor lá toz za
ami att, mert a kér dé ses lé gi tár sa ság ban a má sik rész ve võ
fél nek, e fél ál lam pol gá ra i nak vagy mind ket tõ nek je len tõs
tu laj do ni ré sze se dé se van.

(2) Az Egye sült Ál la mok nem hasz nál ja fe l a lé gi köz le -
ke dé si meg ál la po dá sok ban biz to sí tott jo ga it ar ra, hogy a
Li ech tens te i ni Nagy her ceg ség nek, a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség nek, az e meg álla po dás alá írá sá nak idõ pont já ban az
ECAA va la mely tag já nak, vagy bár mely olyan af ri kai or -
szág nak, amely az Egye sült Ál la mok kal e meg álla po dás
alá írá sá nak idõ pont já ban nyi tott ég bolt lé gi köz le ke dé si
meg ál la po dást al kal maz, bár mely lé gi tár sa sá gá tól en ge dé -
lye ket meg ta gad jon, az en ge dé lye ket vissza von ja, fel füg -
gessze vagy kor lá toz za a miatt, mert a kér dé ses lé gi tár sa sá -
got va la mely tag ál lam vagy tag ál la mok, ezek ál lam pol gá -
rai vagy mind ket tõ tény le ge sen ellen õr zi.

(3) A ve gyes bi zott ság ha tá roz hat úgy, hogy adott or -
szág vagy or szá gok lé gi tár sa sá gai ese té ben egyik rész ve -
võ fél sem gya ko rol hat ja az e cikk (2) be kez dé sé ben em -
lí tett jo ga it.

3. Cikk

Légitársaságok fölötti ellenõrzés

(1) A kö zös sé gi lé gi fu va ro zók tu laj don jo gá ra és el len -
õr zé sé re az Euró pai Kö zös ség ben vo nat ko zó sza bá lyo kat 

je len leg a lé gi fu va ro zók en ge dé lye zé sé rõl  szóló, 1992.
jú li us 23-i 2407/92/EGK ta ná csi ren de let 4. cik ke tar tal -
maz za. A ren de let ér tel mé ben a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók
mû kö dé si en ge dé lyé nek meg adá sa a tag ál la mok fe le lõs -
sé ge. A tag ál la mok a 2407/92/EGK ren de le tet nem ze ti
ren del ke zé se ik kel és el já rá sa ik kal össz hang ban al kal -
maz zák.

(2) Az Egye sült Ál la mok ban je len leg al kal ma zan dó
sza bá lyo kat az Egye sült Ál la mok Szö vet sé gi Tör vény -
köny ve 49. cí mé nek 40102(a)(2)., 41102. és 41103. sza ka -
sza tar tal maz za, ame lyek ér tel mé ben a Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium ál tal egye sült ál la mok be li „lé gi fu va ro zó -
nak” – bi zo nyít vány, men tes ség vagy bel föl di (com mu ter)
já rat üze mel te té sé re vo nat ko zó en ge dély for má já ban – ki -
adott, a „lé gi köz le ke dés ben” „ál ta lá nos lé gi fu va ro zó -
ként” va ló rész vé tel re  szóló en ge dé lyek bir to ko sai a Szö -
vet sé gi Tör vény könyv 49. cí mé nek 40102(a)(15) sza ka -
szá ban fog lal tak sze rint ki zá ró lag az Egye sült Ál la mok ál -
lam pol gá rai le het nek. Az em lí tett sza kasz ér tel mé ben a
vál la lat el nö ké nek, va la mint az igaz ga tó ta nács és más
ügy vi võ tiszt vi se lõk két har ma dá nak egye sült ál la mok be li
ál lam pol gár nak kell len nie, a sza va zat ra jo go sí tó rész vé -
nye k 75%-ának egye sült ál la mok be li ál lam pol gá rok tu laj -
do ná ban kell len nie, to váb bá a vál la lat nak tény le ge sen
egye sült ál la mok be li ál lam pol gá rok el len õr zé se alatt kell
áll nia. Ezt a kö ve tel ményt a ké rel me zõ nek már kez det ben,
majd az en ge déllyel ren del ke zõ egye sült ál la mok be li lé gi -
tár sa ság nak fo lya ma to san tel je sí te nie kell.

(3) E mel lék let füg ge lé ke tar tal maz za a rész ve võ fe lek
ál tal jog sza bá lya ik és ren del ke zé se ik al kal ma zá sa kor kö -
ve tett gya kor la tot.

IV. melléklet függeléke

1. Az Egye sült Ál la mok ban a bi zo nyít vá nyért, men tes -
sé gért vagy bel föl di (com mu ter) já rat üze mel te té sé re vo -
nat ko zó en ge dé lyért fo lya mo dó va la mennyi egye sült ál la -
mok be li lé gi fu va ro zó ese té ben az ál lam pol gár ság meg ha -
tá ro zá sá ra van szük ség. Az el sõ en ge dély ké rel met hi va ta -
lo san nyil ván tar tás ba ve szik, és a ké rel me zõ és más ér de -
kelt fe lek be ad vá nya i val együtt hi va ta lo san „jegy zõ -
könyv be vé ve” fel dol goz zák. A Köz le ke dé si Miniszté -
rium az ügy hi va ta los jegy zõ köny ve alap ján – figye lembe
vé ve a bi zal ma san ke zelt do ku men tu mo kat is – vég zés for -
má já ban hoz vég sõ dön tést. A „fo lya ma tos al kal mas ság ra” 
vo nat ko zó ügye ket a Mi nisz té rium ke zel he ti in for má li san, 
vagy az el sõ ké re lem ese té ben al kal ma zott el já rás hoz ha -
son ló an nyil ván tar tás ba vett el já rás sal.

2. A Mi nisz té rium ál tal al kal ma zott meg ha tá ro zá sok
sok fé le pre ce dens ré vén ala kul nak, ame lyek tük rö zik töb -
bek kö zött a pénz ügyi pi a cok és a be fek te té si struk tú rák
vál to zó jel le gét, va la mint a Mi nisz té rium haj lan dó sá gát
az iránt, hogy az Egye sült Ál la mok tör vényeivel össz hang -
ban le võ kül föl di be fek te té se ket új szem pon tok sze rint



mér le gel je. A Mi nisz té rium a ké rel me zõk kel kö zö sen
mér le ge li a ja va solt be fek te té si for má kat, se gít sé get nyújt
az Egye sült Ál la mok ál lam pol gár sá gi tör vényének tel jes
mér ték ben meg fe le lõ tranz ak ci ók ki ala kí tá sá hoz, a ké rel -
me zõk pe dig ké rel me ik vég le ge sí té se elõtt rend sze re sen
kon zul tál nak a Mi nisz té ri um mal. A Mi nisz té rium ügy in té -
zõi a hi va ta los el já rás meg in dí tá sa elõtt bár mi kor meg tár -
gyal hat ják az ál lam pol gár ság gal kap cso la tos kér dé se ket
vagy a ter ve zett tranz ak ció egyéb vo nat ko zá sa it, és szük -
ség ese tén olyan al ter na tí vá kat ja va sol hat nak, ame lyek le -
he tõ vé te szik, hogy a ter ve zett tranz ak ció meg fe lel jen az
Egye sült Ál la mok ál lam pol gár sá gi kö ve tel mé nye i nek.

3. A Mi nisz té rium min d az el sõ, min d a fo lya ma tos ál -
lam pol gár sá gi, va la mint az al kal mas sá gi dön tés meg ho za -
ta la kor az egye sült ál la mok be li lé gi tár sa sá got érin tõ va la -
mennyi kö rül ményt mér le ge li, és a mi nisz té ri u mi pre ce -
den sek le he tõ vé te szik az Egye sült Ál la mok és a kül föl di
be fek te tõk or szá ga(i) kö zöt ti lé gi köz le ke dé si kap cso la tok
jel le gé nek mér le ge lé sét is. E meg álla po dás ke re té ben a
Mi nisz té rium az uni ós ál lam pol gá rok be fek te té se it leg -
alább olyan ked ve zõ en ke ze li, mint ami lyen mó don a két-
vagy több ol da lú, nyi tott ég bolt part ne rek ál lam pol gá ra i -
nak be fek te té se it ke zel né.

4. Az Euró pai Uni ó ban a 2407/92/EGK ren de let 4. cik -
ké nek (5) be kez dé se ren del ke zik ar ról, hogy a Bi zott ság
egy tag ál lam ké rel me alap ján el jár va meg vizs gál ja, hogy a
4. cikk ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek-e, és
amennyi ben szük sé ges, ha tá ro za tot hoz. A Bi zott ság nak a
ha tá ro zat meg ho za ta la kor biz to sí ta nia kell az Euró pai
 Bíróság ál tal a kö zös sé gi jog ál ta lá nos el ve i ként el is mert
el já rá si jo gok – töb bek kö zött az ér de kelt fe lek nek az idõ -
ben tör té nõ meg hall ga tás hoz va ló jo gá nak – be tar tá sát.

5. Jog sza bá lya i nak és ren de le te i nek al kal ma zá sa kor
va la mennyi rész ve võ fél biz to sít ja, hogy a lé gi tár sa sá ga it
érin tõ, a má sik rész ve võ fél ál lam pol gá rai ál tal vég zett be -
fek te tést je len tõ tranz ak ci ók tisz tes sé ges és gyors el bí rá -
lás ban ré sze sül je nek.

V. Melléklet

Franchise és márkahasználat

1. Egyik rész ve võ fél lé gi tár sa sá gai szá má ra sem tilt ha -
tó meg a fran chi se- vagy már ka hasz ná la ti meg ál la po dá sok 
meg kö té se, be le ért ve a már ka vé de lem mel és mû kö dé si
kér dé sek kel kap cso la tos fel té te le ket, amennyi ben: meg fe -
lel nek kü lö nö sen az el len õr zés re vo nat ko zó, al kal ma zan -
dó jog sza bá lyok nak és ren del ke zé sek nek; nem ke rül ve -
szély be a lé gi tár sa ság nak a fran chi se-on kí vü li lé te zé se; a
meg álla po dás kö vet kez té ben kül föl di lé gi tár sa ság nem vé -
gez bel föl di ke res ke del mi cé lú mû ve le te ket; tel je sül nek az 
al kal ma zan dó – pél dá ul fo gyasz tó vé del mi – ren del ke zé -

sek, be le ért ve a já ra tot üze mel te tõ lé gi tár sa ság meg ne ve -
zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket is. Amed dig a fen ti kö -
ve tel mé nyek tel je sül nek, meg en ged he tõk a va la mely rész -
ve võ fél lé gi tár sa sá gai és a kül föl di vál lal ko zá sok kö zöt ti
szo ros üz le ti kap cso la tok és együtt mû kö dé si meg ál la po -
dá sok, és a fran chi se- vagy már ka hasz ná la ti meg ál la po dá -
sok nak, töb bek kö zött, az aláb bi egye di vo nat ko zá sai ön -
ma guk ban – a rend kí vü li kö rül mé nyek ki vé te lé vel – nem
vet nek fe l el len õr zé si kér dé se ket:

a) a fran chi se-ba adó egye di már ka ne vé nek vagy véd -
je gyé nek hasz ná la ta vagy fel tün te té se, be le ért ve azon
föld raj zi te rü let re vo nat ko zó ki kö té se ket, ahol a már ka név
vagy véd jegy hasz nál ha tó;

b) a fran chi se-ba ve võ lé gi jár mû vén a fran chi se-ba adó 
már ka szí ne i nek és emb lé má já nak fel tün te té se, be le ért ve a
már ka név nek, véd jegy nek, emb lé má nak vagy ha son ló
azo no sí tó nak a lé gi jár mû vön vagy a sze mély zet egyen ru -
há ján va ló fel tû nõ el he lye zé sét;

c) a már ka név nek, véd jegy nek, emb lé má nak a fran -
chise-ba ve võ re pü lõ té ri lé te sít mé nye in és be ren de zé se in,
vagy azok kal össze füg gés ben tör té nõ hasz ná la ta és fel tün -
te té se;

d) mar ke ting cé lú ve võ szol gá la ti elõ írások be tar tá sa;
e) a fran chi se sér tet len már ka ne vé nek vé del mét szol gá -

ló ve võ szol gá la ti elõ írások be tar tá sa;
f) az en ge dé lyek dí ja i nak szo ká sos ke res ke del mi fel té -

te lek sze rin ti meg sza bá sa;
g) törzs utas prog ra mok ban va ló rész vé tel, be le ért ve a

pont szám gyûj tést is; va la mint
h) a fran chi se- vagy már ka hasz ná la ti meg ál la po dás ban

a fran chi se-ba adó nak vagy fran chi se-ba ve võ nek a meg -
álla po dás meg szün te té sé re és a már ka név hasz ná lat vissza -
vo ná sá ra  szóló jo gá nak ki kö té se, fel té ve hogy az egye sült
ál la mok be li, illetve kö zös sé gi lé gi tár sa ság to vább ra is az
Egye sült Ál la mok, illetve a tag ál la mok ál lam pol gá ra i nak
el len õr zé se alatt ma rad.

2. A fran chi se- és már ka hasz ná la ti meg ál la po dá sok
füg get le nek a kö zös üze mel te té si meg ál la po dás tól – bár
azok kal pár hu za mo san lé tez het nek –, amely elõ ír ja, hogy
mind két lé gi tár sa ság, e meg álla po dás 10. cik ke (7) be kez -
dé se ér tel mé ben, a fe lek tõl meg fe le lõ en ge déllyel ren del -
kez zen.

Tárgyalási feljegyzés

1. Az Euró pai Kö zös sé get és tag ál la ma it, va la mint az
Ame ri kai Egye sült Ál la mo kat kép vi se lõ de le gá ci ók 2007.
feb ru ár 27. és 2007. már ci us 2. kö zött, Brüsszel ben ta lál -
koz tak az át fo gó lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás ról foly ta -
tott tár gya lá sok le zá rá sa cél já ból. A de le gá ci ók fel so ro lá -
sát az A. mel lék let tar tal maz za.

2. A de le gá ci ók jó vá ha gyás fenn tar tá sá val meg egyez -
tek a meg álla po dás (a B. mel lék let ben sze rep lõ meg álla po -
dás) szö ve gé ben, és azt kéz je gyük kel lát ták el. A delegá -
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ciók jó vá ha gyás cél já ból be kí ván ják nyúj ta ni a meg ál la -
po dás-ter ve ze tet az ille té kes ha tó sá guk nak annak ér de ké -
ben, hogy az a kö zel jö võ ben ha tály ba lép hes sen.

3. Az 1. cikk (2) be kez dé sé vel kap cso lat ban a delegá -
ciók meg erõ sí tet ték, hogy a „lé gi köz le ke dés” fo ga lom -
meg ha tá ro zá sá ba va la mennyi faj ta char ter lé gi já rat is be -
le tar to zik. Meg je gyez ték to váb bá, hogy a „köz szol gál ta -
tás ként” tör té nõ szál lí tás ra va ló hi vat ko zás nem érin ti a
rész tu laj don lás kér dé sé rõl fo lya mat ban le võ tár gya lá sok
ki me ne te lét.

4. Az 1. cikk (5) be kez dé sé vel kap cso lat ban az EU de -
le gá ci ó ja meg je gyez te, hogy a kö zös sé gi jog ér tel mé ben a
tag ál la mok kö zöt ti já ra tok Kö zös sé gen be lü li já ra tok nak
mi nõ sül nek.

5. Az 1. cikk (6) be kez dé sé vel kap cso lat ban az EU de -
le gá ci ó ja meg je gyez te, hogy e meg álla po dás egyet len ren -
del ke zé se sem érin ti az Euró pai Kö zös ség és a tag ál la mok
kö zöt ti, az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés bõl
ere dõ ha tás kör meg osz tást.

6. Az EU de le gá ci ó ja meg erõ sí tet te, hogy az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dést az aláb bi ten ge ren tú li te -
rü le tek re kell al kal maz ni: Fran cia or szág ten ge ren tú li me -
gyéi (Gu a de lo u pe, Mar ti ni que, Ré un ion, Gu y a na), az
Azo ri-szi ge tek, Ma de i ra és a Ka ná ri-szi ge tek.

7. Az USA de le gá ci ó já nak kér dé sé re vá la szol va az EU
de le gá ci ó ja meg erõ sí tet te, hogy az Euró pai Kö zös ség jo ga 
ér tel mé ben egy kö zös sé gi lé gi tár sa ság nak min d az üzem -
ben tar tá si en ge délyt, min d a mû kö dé si en ge délyt ab ban az 
or szág ban kell meg sze rez nie, amely ben gaz da sá gi te vé -
keny sé gé nek szék he lye van. To váb bá va la mely lé gi tár sa -
ság ki zá ró lag egy or szág tól kap hat üzem ben tar tá si en ge -
délyt vagy mû kö dé si en ge délyt.

8. A 3. cikk (1), (3) és (5) be kez dé sé vel, a 4. mel lék let
1. cik ke (3) be kez dé sé vel és a 4. mel lék let 2. cik ke (2) be -
kez dé sé vel kap cso lat ban, va la mint az USA de le gá ci ó já -
nak kér dé sé re vá la szol va az EU de le gá ci ó ja ar ról tá jé koz -
ta tott, hogy a meg álla po dás alá írá sá nak idõ pont já ban az
Euró pai Kö zös ség tag ál la ma in kí vül az Euró pai Kö zös
Lég tér be tar to zik az Al bán Köz tár sa ság, Bosz nia és Her -
ceg ovi na, a Hor vát Köz tár sa ság, az Iz lan di Köz tár sa ság,
Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, a Mon te neg rói
Köz tár sa ság, a Nor vég Ki rály ság, a Szer bi ai Köz tár sa ság,
va la mint az Egye sült Nem ze tek Ko szo vói Ide ig le nes Köz -
igaz ga tá si Misszi ó ja.

9. Az EU de le gá ci ó já nak kér dé sé re vá la szol va az USA
de le gá ci ó ja ar ról tá jé koz ta tott, hogy a meg álla po dás alá -
írá sá nak idõ pont já ban az Egye sült Ál la mok az aláb bi or -
szá gok kal al kal maz nyi tott ég bolt lé gi köz le ke dé si meg ál -
la po dást: Bur ki na Fa so, a Csá di Köz tár sa ság, az Eti óp De -
mok ra ti kus Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Ga bo ni Köz tár sa -

ság, a Gam bi ai Köz tár sa ság, a Ghá nai Köz tár sa ság, a Ka -
me ru ni Köz tár sa ság, a Li bé ri ai Köz tár sa ság, a Ma da gasz -
ká ri Köz tár sa ság, a Ma li Köz tár sa ság, a Ma rok kói Ki rály -
ság, a Na mí bi ai Köz tár sa ság, a Ni gé ri ai Szö vet sé gi Köz -
tár sa ság, a Sze ne gá li Köz tár sa ság, a Tan zá ni ai Egye sült
Köz tár sa ság, az Ugan dai Köz tár sa ság és a Zöld-fo ki Köz -
tár sa ság. Az USA de le gá ci ó ja je lez te még, hogy a 4. mel -
lék let 2. cik ke (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a Ke nyai
Köz tár sa ság lé gi tár sa sá ga it a nyi tott ég bolt lé gi köz le ke dé -
si meg ál la po dást al kal ma zó ál la mok lé gi tár sa sá ga i val
meg egye zõ mó don kí ván ja ke zel ni.

10. A 4. cik kel kap cso lat ban az USA de le gá ci ó ja meg -
je gyez te, hogy a Köz le ke dé si Mi nisz té rium az e meg álla -
po dás ér tel mé ben já rat en ge dé lyért fo lya mo dó kül föl di lé -
gi fu va ro zók tól meg kö ve te li, hogy meg ne vez zék az üzem -
ben tar tá si en ge dé lyü ket és mû kö dé si en ge dé lyü ket ki ál lí -
tó ha tó sá got, egy ér tel mû vé té ve ez ál tal, hogy me lyik ha tó -
ság fe le lõs a fu va ro zó biz ton sá gá ért és egyéb sza bá lyo zá si
fel ügye le té ért.

11. A 8. cikk al kal ma zá sá ban az „ille té kes ha tó sá gok”
ki fe je zés az ügy tõl füg gõ en egy részt az Egye sült Ál la mok
szö vet sé gi lég ügyi ha tó sá gát je len ti, más részt az Euró pai
Kö zös ség és/vagy a tag ál la mok azon ha tó sá ga it, ame lyek
az (1) be kez dés ben em lí tett bi zo nyít vá nyok és en ge dé lyek
ki adá sá ért vagy ér vé nye sí té sé ért, vagy a (2) be kez dés ben
em lí tett biz ton sá gi elõ írások és kö ve tel mé nyek ak tu a li zá -
lá sá ért és nyil ván tar tá sá ért fe le lõ sek. To váb bá, amennyi -
ben a (2) be kez dés sze rin ti kon zul tá ci ó ra ke rül sor, az ille -
té kes ha tó sá gok nak biz to sí ta ni uk kell az olyan te rü le ti
vagy re gi o ná lis ha tó sá gok be vo ná sát a kon zul tá ci ó ba,
ame lyek jog sza bály, ren del ke zés vagy a gya kor lat alap ján
az üggyel kap cso lat ban biz ton sá gi fel ügye le ti jog kör rel
ren del kez nek.

12. A 9. cik kel kap cso lat ban a de le gá ci ók meg erõ sí tet -
ték, hogy a fe lek a le het sé ges mér ték ben tö rek sze nek a ter -
ve zett biz ton sá gi in téz ke dé sek mi nél erõ tel je sebb ko or di -
ná ci ó já ra a ve szé lyek mi ni ma li zá lá sa és az új in téz ke dé sek 
eset le ge sen ká ros kö vet kez mé nye i nek eny hí té se ér de ké -
ben. A de le gá ci ók meg je gyez ték to váb bá, hogy a 9. cikk
(7) be kez dé sé ben em lí tett fó ru mok – kü lö nö sen a ha tár- és
köz le ke dés biz ton sá gi po li ti kai pár be széd, va la mint az
EU–USA köz le ke dés biz ton sá gi együtt mû kö dé si mun ka -
cso port – igény be ve he tõk a je len le gi és ter ve zett biz ton sá -
gi kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó al ter na tív in téz ke dé sek
mér le ge lé se cél já ból. Az USA de le gá ci ó ja emel lett meg je -
gyez te, hogy az USA ren del ke zé sek el fo ga dá sá ra vo nat ko -
zó jog al ko tá si fo lya ma ta szo ká so san le he tõ sé get biz to sí t
az ér de kelt fe lek nek ar ra, hogy a ter ve zett ren del ke zé sek -
kel kap cso lat ban ész re vé te le ket te gye nek, és al ter na tí vá -
kat ja va sol ja nak, és az ilyen ész re vé te le ket a jog al ko tá si
fo lya mat so rán mér le ge lik.



13. A 9. cikk (6) be kez dé sé nek meg tár gya lá sa kor az
USA de le gá ci ó ja ar ról tá jé koz ta tott, hogy a köz le ke dés -
biz ton sá gi hi va tal nak ha la dék ta la nul biz ton sá gi irány el vet 
kell ki ad nia, amint meg ál la pít ja, hogy a köz le ke dés biz -
ton sá gá nak vé del mé re szük ség hely ze ti in téz ke dé sek re
van szük ség. Ezen in téz ke dé sek cél ja a biz ton sá gi fe nye -
ge tés ke ze lé se, ha tá lyu kat és idõ tar ta mu kat kor lá toz ni
kell. A hosszabb ide ig fenn ál ló szük ség hely ze ti in téz ke dé -
se ket nyil vá nos tá jé koz ta tá si és ész re vé te le zé si el já rás sal
kell be épí te ni a köz le ke dés biz ton sá gi hi va tal kö ve tel mé -
nyei köz é.

14. A 9. cikk (11) be kez dé se ér tel mé ben lét re ho zan dó
el já rás sal kap cso lat ban a de le gá ci ók meg erõ sí tet ték, hogy
az em lí tett be kez dés alap ján el vég zett vizs gá la tok elõ ké -
szí té sé re, le bo nyo lí tá sá ra és a kö vet kez te té sek szá má ra
sza bály za tot kell össze ál lí ta ni.

15. A 10. cikk (2) be kez dé se te kin te té ben a de le gá ci ók
meg erõ sí tet ték, hogy ké szek meg könnyí te ni a be kez dés -
ben em lí tett sze mély zet en ge dély-, ví zum- és ok mány ké -
rel me i nek az ille té kes ha tó sá gok ál ta li azon na li el bí rá lá -
sát, töb bek kö zött olyan hely ze tek ben, ami kor a sze mély -
zet be lé pé sé re vagy tar tóz ko dá sá ra szük ség hely zet ben
vagy idõ le ge sen van szük ség.

16. A de le gá ci ók meg je gyez ték, hogy a 10. cikk (5) be -
kez dé sé ben em lí tett „ál ta lá no san al kal ma zott tör vények
vagy ren del ke zé sek” köz é tar toz nak az egyes or szá gok kal
vagy sze mé lyek kel foly ta tott tranz ak ci ók kor lá to zá sát je -
len tõ gaz da sá gi szank ci ók is.

17. Mind két de le gá ció el is mer te, hogy a 10. cikk
(7) be kez dé se alap ján mind két fél meg fe le lõ en ge déllyel
ren del ke zõ lé gi tár sa sá gai – va la mennyi lé gi tár sa ság ra ér -
vé nyes, meg kü lön böz te tés tõl men tes fel té te lek kel – kí nál -
hat nak kö zös üze mel te té sû já ra to kat a má sik fél te rü le té -
nek min den olyan pont já ról vagy pont já ra, amely rõl vagy
amely re bár mely más lé gi tár sa ság nem zet kö zi köz vet len,
nem köz vet len, on li ne vagy in ter li ne já ra to kat kí nál, fel té -
ve, hogy a kö zös üze mel te té sû já ra tok:

(i) egyéb te kin tet ben össz hang ban van nak e meg ál la -
po dás sal; va la mint

(ii) meg fe lel nek a for ga lom meg osz tá si sza bá lyok adott
re pü lõ tér re vo nat ko zó rend sze ré nek.

18. A de le gá ci ók meg vi tat ták az uta sok ar ra vo nat ko zó
tá jé koz ta tá sá nak fon tos sá gát, hogy kö zös üze mel te té si
meg álla po dás ese té ben mely lé gi tár sa ság vagy fel szí ni
köz le ke dé si szol gál ta tó üze mel te ti tény le ge sen a lé gi szol -
gál ta tás egyes sza ka sza it. Meg ál la pí tot ták, hogy mind két
fél nek van nak ilyen tá jé koz ta tást elõ író ren del ke zé sei.

19. A 10. cikk (7) be kez dé sé nek c) pont ja te kin te té ben
a de le gá ci ók ki fe jez ték az zal kap cso la tos egyet ér té sü ket,
hogy a fel szí ni fu va ro zást vég zõ szol gál ta tók nem tar toz -
nak a lé gi köz le ke dés re vo nat ko zó tör vények és ren del ke -

zé sek ha tá lya alá ki zá ró lag azon az ala pon, hogy az ilyen
fel szí ni fu va ro zást va la mely lé gi tár sa ság a sa ját ne vé ben
kí nál ja. A fel szí ni fu va ro zást vég zõ szol gál ta tók to váb bá a
lé gi tár sa sá gok hoz ha son ló an sza bad mér le ge lé sük sze rint
dönt het nek ar ról, hogy együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat
köt nek-e. A konk rét meg ál la po dá sok ra vo nat ko zó dön tés
meg ho za ta la so rán a fel szí ni fu va ro zást vég zõ szol gál ta tók 
figye lembe ve he tik töb bek kö zött a fo gyasz tók ér de ke it,
va la mint a tech ni kai, gaz da sá gi, tér be li és ka pa ci tás be li
kor lá to kat.

20. Az EU de le gá ci ó já nak kér dé sé re vá la szol va az
USA de le gá ci ó ja ar ról tá jé koz ta tott, hogy az USA tör -
vényeinek je len le gi ér tel me zé se sze rint az USA kor mány a
ál tal fi nan szí ro zott lé gi szál lí tá sok (Fly Ame ri ca) ese té ben
egye sült ál la mok be li fu va ro zó ál ta li szál lí tás nak mi nõ sül
az, ha kö zös üze mel te té si meg álla po dás ke re té ben az
egye sült ál la mok be li fu va ro zó já rat szá má val, de kül föl di
lé gi fu va ro zó ál tal üze mel te tett lé gi jár mû vön tör té nik a
szál lí tás.

21. Az USA de le gá ci ó ja ar ról tá jé koz ta tott, hogy a
meg álla po dás 3. mel lék le te ér tel mé ben, va la mint az USA
ál ta lá nos szol gál ta tá si ha tó sá ga ál tal jó vá ha gyott vá ros pá -
rok ról  szóló meg álla po dás hi á nyá ban az USA kor má nyá -
nak va la mely al kal ma zott ja vagy más olyan sze mély, aki -
nek uta zá sát az USA kor mány a fi ze ti (az olyan al kal ma -
zot tak, a had se reg tag jai vagy más sze mé lyek ki vé te lé vel,
akik nek uta zá sát az USA vé del mi mi nisz té ri u ma vagy ka -
to nai ha tó sá ga fi ze ti), az USA és az Euró pai Kö zös ség kö -
zött vagy az Egye sült Ál la mo kon kí vül bár mely két pont
kö zött igény be ve het olyan já ra tot – kö zös sé gi lé gi tár sa ság 
já ra tát is –, amely a kormány szá má ra a leg ala cso nyabb
költ ség gel jár, és meg fe lel az uta zó igé nye i nek. Az USA
de le gá ci ó ja meg je gyez te to váb bá, hogy a szer zõ dé ses vá -
ros pá rok költ ség ve té si éven ként vál toz nak. Az USA kor -
mány ha tó sá ga, hi va ta la, vagy köz ve tí tõ je (a vé del mi mi -
nisz té rium vagy ka to nai ha tó ság ki vé te lé vel), az USA és
az Euró pai Kö zös ség kö zött vagy az Egye sült Ál la mo kon
kí vül bár mely két pont kö zött szál lít hat árut olyan já ra -
ton – kö zös sé gi lé gi tár sa ság já ra tán is –, amely a kormány
szá má ra a leg ala cso nyabb költ ség gel jár, és meg fe lel a hi -
va tal igé nye i nek.

22. Az EU de le gá ci ó ja ar ról tá jé koz ta tott, hogy az Unió 
nem ren del ke zik a Fly Ame ri ca prog ram hoz ha son ló prog -
ram mal.

23. Mind két de le gá ció ki fe jez te azon szán dé kát, hogy
to váb bi le he tõ sé ge ket tár jon fe l a kormány ál tal fi nan szí -
ro zott lé gi köz le ke dés fo ko zot tabb igény be vé te lé re.

24. Az EU de le gá ci ó já nak az USA Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri u ma ál tal a kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok nak ki adan dó
gaz da sá gi mû kö dé si en ge déllyel kap cso la tos kér dé sé re
vá la szol va az USA de le gá ci ó ja el sõ ként meg je gyez te,
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hogy a Köz le ke dé si Mi nisz té rium gaz da sá gi en ge dé lye zé -
si el já rá sai az évek so rán egy sze rû söd tek. A kül föl di lé gi -
tár sa sá gok ál tal be nyúj tott, a lé gi köz le ke dé si meg ál la po -
dá sok ban elõ írt en ge dé lyek irán ti ké rel mek ál ta lá ban
gyor san fel dol goz ha tók. Az USA de le gá ci ó ja hoz zá tet te,
hogy a kö zös sé gi lé gi tár sa sá gok nak le he tõ sé gük van ar ra,
hogy a 3. cikk (1) be kez dé sé ben elõ írt, a me net rend sze rû
és char ter já ra tok ra is ér vé nyes út vo nal en ge dé lyek re vo -
nat ko zó an egyet len ké rel met nyújt sa nak be. A Köz le ke dé -
si Mi nisz té rium 2005. au gusz tus 23-án to váb bi gyor sí tott
el já rá so kat je len tett be, ame lyek sze rint az új út vo nal en ge -
dé lyért fo lya mo dó kül föl di lé gi fu va ro zók egy ide jû leg
nyúj ta ná nak be men tes ség és en ge dély irán ti ké rel met.
Amennyi ben a Köz le ke dé si Mi nisz té rium – a jegy zõ -
könyv és az en ge dé lye zé si dön té sét alá tá masz tó köz ér de -
kû meg fon to lá sok alap ján – ked ve zõ dön tést tu d hoz ni,
egyet len vég zést ad na ki, amely (1) meg ad ná a men tes sé -
get a szo ká so san en ge dé lye zett idõ tar tam ra vagy amed dig
az en ge dély ér vény be nem lép – ame lyik idõ tar tam rö vi -
debb –, va la mint (2) pró ba kép pen meg ad ná a vo nat ko zó
en ge délyt, szin tén a szo ká so san en ge dé lye zett idõ tar tam ra
(pél dá ul meg ál la po dá sok ese té ben meg ha tá ro zat lan idõ -
re). Azok ban az ese tek ben, ami kor a fu va ro zók már be -
nyúj tot ták a men tes ség és az en ge dély irán ti ké rel met is, és 
a ké rel mek re vo nat ko zó jegy zõ könyv még ér vé nyes, a
Köz le ke dé si Mi nisz té rium az au gusz tus 23-i szem lé let
sze rint meg kezd te a ké rel mek fel dol go zá sát.

25. Amennyi ben va la mely kö zös sé gi lé gi tár sa ság a
10. cikk (7) be kez dé se sze rint kö zös üze mel te té sû já ra ton
kí ván ja fel hasz nál ni az en ge délyt, a kö zös üze mel te tés ben
érin tett part ne rek együt tes ké rel met nyújt hat nak be a szük -
sé ges en ge dé lyek meg szer zé sé re. A szol gál ta tást nyil vá -
no san ér té ke sí tõ lé gi tár sa ság nak gaz da sá gi en ge délyt kell
be sze rez nie a Köz le ke dé si Mi nisz té ri um tól, füg get le nül
at tól, hogy a já rat szá má val mi lyen jel le gû szol gál ta tást
(me net rend sze rû vagy char ter) kí nál. A lé gi jár mû vet üze -
mel te tõ lé gi tár sa ság nak ha son ló kép pen gaz da sá gi en ge -
délyt kell be sze rez nie a Köz le ke dé si Mi nisz té ri um tól:
char te ren ge délyt ah hoz, hogy a má sik lé gi tár sa ság ér té ke -
sít hes se a szol gál ta tást, és char ter- vagy me net rend sze -
rû-en ge délyt ah hoz, hogy sa ját jo gon ér té ke sít hes sen. A
lé gi jár mû vet üze mel te tõ lé gi tár sa ság nak to váb bá en ge -
dély re van szük sé ge ah hoz, hogy az érin tett já ra to kon a
part ner já rat szá mát is fel tün tes se. A lé gi jár mû vet üze mel -
te tõ lé gi tár sa ság meg ha tá ro zat lan idõ tar ta mú ke ret en ge -
délyt kér het a kö zös üze mel te tés re, amely ben meg je lö li
azo kat a konk rét pi a co kat, amely re a kö zös üze mel te té si
en ge délyt ké ri. A Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hoz har minc
na pos ha tár idõ vel be nyúj tott ké re lem mel az en ge dély to -
váb bi pi a cok ra ter jeszt he tõ ki. A kö zös üze mel te té si en ge -
dély adott lé gi tár sa ság ra ér vé nyes, és min den egyes kül föl -
di kö zös üze mel te té si meg ál la po dás hoz kü lön en ge dély re,
va la mint adott eset ben a Köz le ke dé si Mi nisz té rium ál tal
köz zé tett irány mu ta tá sok sze rint az egye sült ál la mok be li

lé gi tár sa ság ál tal el vég zett biz ton sá gi el len õr zés re van
szük ség.

26. Amennyi ben a 10. cikk (9) be kez dé se ér tel mé ben
va la mely kö zös sé gi lé gi tár sa ság tel jes lé gi jár mû vet és
sze mély ze tet kí ván egye sült ál la mok be li lé gi tár sa ság ren -
del ke zé sé re bo csá ta ni, amely ez utób bi já rat szá má val üze -
mel ne, a kö zös sé gi lé gi tár sa ság nak szin tén char te ren ge -
délyt és nyi lat ko za tot kell kér nie a Köz le ke dé si Mi nisz té -
ri um tól. Az USA de le gá ci ó ja je lez te, hogy vé le mé nye sze -
rint va la mennyi olyan kö zös sé gi lé gi tár sa ság, amely je len -
leg az Egye sült Ál la mok ba köz le ke dõ me net rend sze rû já -
ra to kat üze mel tet, az egész vi lág ra ér vé nyes char te ren ge -
déllyel ren del ke zik a Köz le ke dé si Mi nisz té ri um tól. Ezért a 
gaz da sá gi en ge dély szem pont já ból mind össze nyi lat ko -
zat ra len ne szük sé gük ah hoz, hogy tel jes lé gi jár mû vet és
sze mély ze tet bo csás sa nak egye sült ál la mok be li lé gi tár sa -
ság ren del ke zé sé re. Az USA de le gá ci ó ja je lez te to váb bá,
hogy nem szá mít ar ra, hogy egyéb kö zös sé gi lé gi tár sa sá -
gok tól ér ke zõ, char te ren ge dély irán ti ké rel mek kel kap cso -
lat ban ne héz sé gek me rül né nek fe l.

27. A kö zös üze mel te tés nek, vagy tel jes lé gi jár mû és
sze mély zet ren del ke zés re bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé hez
a Köz le ke dé si Mi nisz té ri um nak meg kell ál la pí ta nia, hogy 
a ter ve zett üze mel te tés köz ér dek. En nek meg ál la pí tá sát je -
len tõ sen meg könnyí ti az, ha a ter ve zett szol gál ta tá so kat az
al kal ma zan dó lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá sok tar tal maz -
zák. A jo gok meg ál la po dás ba fog la lá sa a vi szo nos ság
fenn ál lá sát is bi zo nyít ja.

28. A 10. cikk (7) és (9) be kez dé se sze rin ti kö zös üze -
mel te tés nek, vagy tel jes lé gi jár mû és sze mély zet ren del -
ke zés re bo csá tá sá nak ese té ben a köz ér dek vizs gá la ta kor
el sõd le ge sen az aláb bi ak ra kell össz pon to sí ta ni:

– az egye sült ál la mok be li lé gi tár sa ság el vé gez te-e a
kül föl di lé gi tár sa ság biz ton sá gi el len õr zé sét,

– a kül föl di lé gi tár sa ság üzem ben tar tá si en ge dé lyét ki -
ál lí tó or szág az IA SA 1. ka te gó ri á ba tar to zik-e,

– a kül föl di lé gi tár sa ság anya or szá ga al kal maz za-e a
vi szo nos ság el vét az USA fu va ro zó i val szem ben,

– az en ge dé lye zés okot ad na-e a ver sennyel kap cso la -
tos ag go dal mak ra.

29. Lé gi jár mû és sze mély zet ren del ke zés re bo csá tá sá -
nak ese té ben a köz ér dek vizs gá la ta kor az aláb bi a kat is
 szem elõtt kell tar ta ni:

– a bér le ti szer zõ dés elõ ír ja-e, hogy az ope ra tív ellen õr -
zés a bér be adó fu va ro zó fel ada ta ma rad,

– a sza bá lyo zá si fel ügye let to vább ra is a bér be adó
üzem ben tar tá si en ge dé lyét ki ál lí tó ha tó ság fel ada ta ma -
rad-e,

– a bér le ti szer zõ dés jó vá ha gyá sa mun ka ügyi vi ta ese -
tén egyik fe let sem jut tat ja in do ko lat lan elõny höz,
amennyi ben va la mely pi a con a köz le ke dés biz to sí tá sa a
vi ta kö vet kez té ben vá lik le he tet len né.



30. A lé gi jár mû és sze mély zet ren del ke zés re bo csá tá sá -
ra  szóló en ge délyt, leg alább is kez det ben, kor lá to zott idõ -
tar tam ra (pl. hat–ki lenc hó nap ra) vagy ki vé te les ala pon
kell meg ad ni, ami össz hang ban van az Euró pai Unió szem -
lé le té vel.

31. Az EU de le gá ci ó já nak ag go dal má ra – amely ben a
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um nak a „köz ér dek” meg ha tá ro zá -
sá val kap cso la tos sza bad sá gát ve tet te fe l – vá la szol va az
USA de le gá ci ó ja el mond ta, hogy a nyi tott ég bolt lé gi köz -
le ke dé si kap cso la tok ese té ben a Köz le ke dé si Miniszté -
rium köz ér de kû nek ta lál ta a kö zös üze mel te té si meg ál la -
po dá so kat, és rö vid el já rá si idõn be lül ki ad ta az en ge dé lye -
ket. Az USA de le gá ci ó ja je lez te, hogy a ki zá ró lag a fe lek
lé gi tár sa sá ga it érin tõ kö zös üze mel te tés vagy tel jes lé gi
jár mû és sze mély zet ren del ke zés re bo csá tá sa ese tén,
amennyi ben a Köz le ke dé si Mi nisz té rium nem ta lál ko zik
szo kat lan – nem zet biz ton sá gi, biz ton sá gi vagy bûn ügyi
kér dé se ket fel ve tõ – kö rül mé nyek kel, a köz ér dek vizs gá la -
tát a fent fel so rolt ele mek re össz pon to sít ja. To váb bá, szo -
kat lan kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén az Egye sült Ál la -
mok ha la dék ta la nul ér te sí te né a má sik fe let.

32. Az USA de le gá ci ó já nak kér dé sé re vá la szol va az
EU de le gá ci ó ja meg erõ sí tet te, hogy a je len leg al kal ma zan -
dó kö zös sé gi jog sza bály ér tel mé ben (az 1992. jú li us 23-i
2407/92/EGK ta ná csi ren de let) a va la mely kö zös sé gi lé gi -
tár sa ság ál tal hasz nált lé gi jár mû ve ket a Kö zös ség ben kell
be je gyez tet ni. Rö vid táv ú bér le ti meg ál la po dá sok ese tén
azon ban az át me ne ti igé nyek ki elé gí té sé re vagy más rend -
kí vü li kö rül mé nyek kö zött a tag ál la mok fel men tést ad hat -
nak e kö ve tel mény be tar tá sa alól. Az ilyen meg ál la po dás -
ban ré szes kö zös sé gi lé gi tár sa ság kö te les elõ ze tes en ge -
délyt sze rez ni az ille té kes en ge dé lye zõ ha tó ság tól, és a
tag ál la mok ki zá ró lag ak kor hagy hat nak jó vá olyan meg ál -
la po dást, amely nek ér tel mé ben lé gi jár mû vet és sze mély -
ze tet bo csá ta nak va la mely, mû kö dé si en ge dély bir to ká ban
le võ lé gi tár sa ság ren del ke zé sé re, ha tel je sül nek a kö zös sé -
gi jog sza bá lyok ban, vagy adott eset ben a nem ze ti jog sza -
bá lyok ban fog lalt biz ton sá gi elõ írások.

33. Mind két de le gá ció el is mer te, hogy a lé gi tár sa sá gok 
tisz tes sé ges és egyen lõ ver seny le he tõ sé gét be fo lyá sol hat -
ja, ha a meg ál la po dás ban biz to sí tott jo gok gya kor lá sá ra
 szóló en ge délyt nem vagy in do ko lat la nul ké sõn kap ják
meg. Ha va la me lyik fél úgy vé li, hogy lé gi tár sa sá gai nem
kap ják meg a meg álla po dás ér tel mé ben já ró gaz da sá gi mû -
kö dé si en ge délyt, az üggyel a ve gyes bi zott ság hoz for -
dulhat.

34. A 14. cikk (4) be kez dé sé vel kap cso lat ban az EU
de le gá ci ó ja em lé kez te tett ar ra, hogy az Euró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó szer zõ dés, annak 295. cik ké vel össz hang ban, 
nem sér ti a tag ál la mok ban fenn ál ló tu laj do ni ren det. Az
USA de le gá ci ó ja vá la szá ban meg je gyez te, hogy az a tény,

hogy va la mely lé gi tár sa ság kor mány za ti tu laj don ban van,
hát rá nyo san be fo lyá sol hat ja a lé gi tár sa sá gok nak az e meg -
álla po dás ha tá lya alá tar to zó nem zet kö zi lé gi köz le ke dés
te rén va ló tisz tes sé ges és egyen lõ ver seny le he tõ sé ge it.

35. A 15. cik kel kap cso lat ban a de le gá ci ók meg em lí tet -
ték a lé gi köz le ke dé si kör nye zet vé del mi ügyek ben a Nem -
zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet (ICAO) ke re té ben ki -
ala kí tan dó nem zet kö zi kon szen zus fon tos sá gát. Ezzel
össze füg gés ben ki emel ték az ICAO 35. köz gyû lé sén el ért
egy han gú meg álla po dás je len tõ sé gét, amely min d a lé gi
jár mû vek ál tal oko zott zaj ra, min d a ki bo csá tá sok ra vo nat -
ko zik (A35–5. sz. ha tá ro zat). Mind két fél el kö te le zett a ha -
tá ro zat tel jes kö rû be tar tá sa mel lett. E ha tá ro zat tal össz -
hang ban mind két fél el kö te le zett amel lett, hogy a „ki -
egyen sú lyo zott meg kö ze lí tés” el vét al kal maz za a lé gi jár -
mû vek ál tal oko zott za jok ha tá sa i nak ke ze lé sét szol gá ló
in téz ke dé sek re (töb bek kö zött bi zo nyos idõ pon tok ban a
re pü lõt erek igény be vé te lé nek kor lá to zá sa), va la mint biz -
to sít sa azt, hogy a lé gi jár mû vek haj tó mû ve i bõl re pü lõ té ri
szin ten szár ma zó ki bo csá tá sért fel szá mí tott dí jak a pon to -
san meg ál la pí tott és köz vet le nül a lé gi köz le ke dés nek tu -
laj do ní tott haj tó mû-ki bo csá tá sok kör nye ze ti ha tá sa i nak
csök ken té sé vel kap cso la to san fel me rü lõ költ sé ge ken ala -
pul nak. Mind két fél meg je gyez te to váb bá, hogy amennyi -
ben nem zet kö zi, re gi o ná lis, nem ze ti vagy he lyi jog sza bá -
lyi kö te le zett sé gek ér vé nye sül nek, eze ket is tel jes mér ték -
ben be kell tar ta ni; az Egye sült Ál la mok ese té ben a vo nat -
ko zó dá tum 2001. ok tó ber 5., az Euró pai Kö zös ség ese té -
ben pe dig 2002. már ci us 28.

36. A de le gá ci ók tu do má sul vet ték to váb bá a G8 or szá -
gok 2005. évi gle ne ag les-i nyi lat ko za tá ban, va la mint a
szö vet sé gi lég ügyi ha tó ság és a Bi zott ság ál tal 2006. jú li us 
18-án alá írt egyet ér té si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott
lé gi köz le ke dé si irá nyí tá si kér dé sek kel kap cso la tos együtt -
mû kö dé si ke ret ben meg fo gal ma zott, az ég haj lat vál to zás -
ról, ener gi á ról és a fenn tart ha tó fej lõ dés rõl  szóló ren del ke -
zé se ket. A de le gá ci ók tu do má sul vet ték az ille té kes egye -
sült ál la mok be li és euró pai uni ós ha tó sá gok nak a tech ni kai 
együtt mû kö dés fo ko zá sá ra irá nyuló szán dé kát – töb bek
kö zött az ég haj lat tal kap cso la tos tu do má nyos ku ta tás és a
tech no ló gia fej lesz tés te rü le tén –, amely nö ve li a biz ton sá -
got, ja vít ja az üzem anyag-ha té kony sá got és csök ken ti a lé -
gi köz le ke dés bõl szár ma zó ki bo csá tá so kat. A nem zet kö zi
lé gi köz le ke dés ki bo csá tás ke res ke del mi kér dé se i re vo nat -
ko zó ál lás pont já val kap cso lat ban a két de le gá ció ki je len -
tet te, hogy az Egye sült Ál la mok és az Euró pai Unió a
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet ke re té ben kí ván
te vé keny ked ni.

37. Az USA de le gá ci ó ja a ve gyes bi zott ság össze té te lé -
vel kap cso lat ban je lez te, hogy az Egye sült Ál la mok több
hi va tal ré vén, a Kül ügy mi nisz té ri um el nök le té vel kí ván ja
ma gát kép vi sel tet ni. Az EU de le gá ci ó ja elõ ad ta, hogy az
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Uni ót az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai kép vi se lik majd.
A két de le gá ció je lez te to váb bá, hogy az ér de kel tek rész -
vé te le a ve gyes bi zott sá gi el já rás fon tos ele mét ké pe zi, és
ezért az ér de kel tek kép vi se lõ it – amennyi ben va la me lyik
vagy mind két fél más kép pen nem ha tá roz – meg fi gye lõ -
ként meg hív ják.

38. A 18. cik kel kap cso lat ban a de le gá ci ók ki fe jez ték
azon szán dé ku kat, hogy a ve gyes bi zott ság e meg álla po -
dás alá írá sát köve tõen leg fel jebb 60 nap pal elõ ze tes ülést
tart son.

39. A de le gá ci ók meg erõ sí tet ték ar ra vo nat ko zó egyet -
ér té sü ket, hogy az el sõ meg ta ga dás kö ve tel mé nye, a for ga -
lom fel vé te li arány és ki fo gás eme lés tõl el te kin tés dí ja, va -
la mint a ka pa ci tást, gya ko ri sá got vagy for gal mat kor lá to zó 
bár mely más gya kor lat össze egyez tet he tet len e meg ál la -
po dás sal.

40. Az EU de le gá ci ó já nak ja vas la ta sze rint mind két fél -
nek a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben át kell lát nia, hogy az
USA Köz le ke dé si Mi nisz té ri u má nak és az Euró pai Bi zott -
ság nak a kép vi se lõi sa ját tör vényeik, ren de le te ik és gya -
kor la tuk ér tel mé ben mi lyen szin tû in for má ció cse rét foly -
tat hat nak a meg álla po dás 2. mel lék le té ben tár gyalt ver -
seny kér dé sek rõl, kü lö nö sen az em lí tett ha tó sá gok ál tal ak -
tí van mér le gelt el já rá sok kal kap cso la tos kér dé sek re vo nat -
ko zó ada tok ról és elõ re jel zé sek rõl.

41. Az USA de le gá ci ó ja je lez te, hogy a meg álla po dás
2. mel lék le té ben sze rep lõ el já rá sok az USA tör vényei ér -
tel mé ben ha tá ro zat nak szá mí ta nak, és így tör vényi, sza bá -
lyo zá si és igaz ság ügyi ren del ke zé sek vo nat koz nak rá juk,
ame lyek biz to sít ják, hogy a hi va tal dön té se ki zá ró lag az
el já rás nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ in for má ci ón ala pul -
jon – be le ért ve a Köz le ke dé si Mi nisz té rium ál tal hi va ta lo -
san figye lembe ve he tõ nek mi nõ sí tett nyil vá nos informá -
ciót is –, amellyel kap cso lat ban a fe lek a hi va tal vég le ges
dön té sét meg elõ zõ en ész re vé te le ket te het tek.

42. Az USA de le gá ci ó ja elõ ad ta, hogy az em lí tett elõ -
írások nem zár ják ki annak le he tõ sé gét, hogy a Köz le ke dé -
si Mi nisz té rium dön tés ho zó já nak va la mely fo lya mat ban
le võ el já rás so rán ta ná csot adó kép vi se lõk az aláb bi kér dé -
se ket meg tár gyal ják a Bi zott ság kép vi se lõ i vel: (1) bár -
mely pi a con fenn ál ló ver seny hely zet, a nem tit kos ada tok
alap ján; (2) a meg lé võ tár su lá sok és más együtt mû kö dé si
for mák ha tá sa, va la mint a ver seny kér dé sek ke ze lé sé re ko -
ráb ban be ve ze tett elõ írások és más kor lá to zá sok ered mé -
nyei; (3) a ver seny elem zé sé nek ál ta lá nos szem lé le tei vagy 
mód sze rei; (4) ko ráb bi ese tek, be le ért ve a jegy zõ köny ve -
ket és ha tá ro za to kat is; (5) az ese tek re al kal ma zan dó anya -
gi jog, po li ti kák és el já rá sok; (6) a hi va ta lo san meg nem in -
dí tott ügyek kap csán eset le ge sen fel me rü lõ kér dé sek, fel -
té ve hogy a Köz le ke dé si Mi nisz té rium kép vi se lõi nem zár -

ják ki ele ve az ilyen ese tek meg ál la pí tá sa it vagy ki me ne te -
lét; va la mint (7) fo lya mat ban le võ el já rá sok ban a fe lek ál -
tal ed dig fel ve tett kér dé sek és a jegy zõ könyv be ve he tõ,
nem tit kos bi zo nyí té kok, szin tén ami lyen mér ték ben a
meg ál la pí tá sok és az ügy ki me ne te le elõ re nem zár ha tó ki.

43. A fo lya mat ban le võ ügyek meg tár gya lá sá val kap -
cso lat ban két alap ve tõ el já rá si kö ve tel ményt kell figye -
lembe ven ni. Az el sõ nagy részt a Köz le ke dé si Miniszté -
riumnak cím zett bi zott sá gi köz le mé nyek re vo nat ko zik: a
Mi nisz té rium dön té sei nem ala pul hat nak olyan do lo gi in -
for má ci ón vagy ér ven, amely a vég sõ dön tés meg ho za ta la
elõtt nem ál l va la mennyi fél ren del ke zé sé re, a jegy zõ -
könyv vel kap cso la tos ész re vé te lek meg té te le cél já ból.
Amennyi ben ilyen in for má ció ér ke zik, az a dön tés ho za tal -
kor csak ak kor ve he tõ figye lembe, ha ren del ke zés re bo csá -
tot ták. A má so dik kö ve tel mény in kább a Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium ál tal ki adott köz le mé nyek re vo nat ko zik: a hi -
va tal nem mu tat hat „elõ íté le tet” az ügyek kel kap cso lat ban, 
vagy nem kelt he ti en nek lát sza tát – te hát az ügy jegy zõ -
köny vé nek vég le ge sí té se és a vég sõ dön tés nyil vá nos ság ra 
ho za ta la elõtt nem fo gal maz hat meg kö vet kez te té se ket. Ez 
a kö ve tel mény bár mi lyen össze füg gés ben vo nat ko zik a
Mi nisz té ri um ra, min d az Uni ó val, min d más, az USA kor -
mány a bel sõ dön tés ho za ta li fo lya ma tá nak tör vényesen ré -
szét nem ké pe zõ, ér de kelt vagy nem ér de kelt szer ve zet tel
foly ta tott tár gya lá sok so rán. A Mi nisz té ri um nak szán dé -
ká ban ál l, hogy ha la dék ta la nul ér te sít se a Bi zott ság kép vi -
se lõ it, ha ta pasz ta la tai alap ján egy adott té ma meg tár gya lá -
sa so rán fel me rül az elõ íté let vagy a dön tés befolyásolá -
sának le he tõ sé ge, és így a kép vi se lõk dönt het nek a foly -
tatásról.

44. Az EU de le gá ci ó ja biz to sí té kot kért az USA de le -
gá ci ó já tól ar ra vo nat ko zó an, hogy a tör vény ben elõ írt
„köz ér dek” fel té telt nem hasz nál ják fe l ar ra, hogy az USA
ver seny sza bá lyo zá sá nak ke re té ben elõny ben ré sze sít sék
az egye sült ál la mok be li egye di lé gi tár sa sá gok ér de ke it
más, egye sült ál la mok be li vagy kül föl di lé gi tár sa sá gok ér -
de ke i vel szem ben. Az USA de le gá ci ó ja vá la szá ban kö zöl -
te, hogy ez a fel té tel, va la mint a Mi nisz té rium ál tal a dön -
tés ho za tal kor figye lembe ve en dõ versenyelõ írások nem az 
egyes ver seny zõ lé gi tár sa sá gok, ha nem a tel jes pi a ci ver -
seny vé del mét szol gál ják. Az USA de le gá ci ó ja egyéb
szem pon tok figye lembe véte lével meg je gyez te, hogy a
nem zet kö zi lé gi köz le ke dés te rü le tén a „köz ér dek” tör -
vényi meg ha tá ro zá sá ba be le tar to zik az egye sült ál la mok -
be li és kül föl di lé gi tár sa sá gok nak biz to sí tan dó egyen lõ le -
he tõ ség, és a leg tel je sebb ver seny. To váb bá a Miniszté -
riumra vo nat ko zó tör vényekben elõ írt köz ér dek, ame lyek
alap ján a fu va ro zók köz ti meg ál la po dá so kat és a tröszt -
ellenes elõ írások aló li men tes sé get jó vá hagy ja, nem „ki vé -
telt” je len t a hi va tal ál tal el vég zen dõ ver seny elem zés alól,
ha nem in kább to váb bi kö ve tel ményt, amely nek meg kell
fe lel ni ah hoz, hogy a Mi nisz té rium meg ad ja a tröszt el le nes 
elõ írások aló li men tes sé get. Be fe je zé sül az USA delegá -
ciója hang sú lyoz ta, hogy a Mi nisz té rium va la mennyi dön -



té sé nek össz hang ban kell len nie a nem ze ti jog sza bá lyok -
kal és a nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel, töb bek kö zött a
pol gá ri lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá sok kal, ame lyek egy -
sé ge sen elõ ír ják, hogy va la mennyi fél kö te les „tisz tes sé -
ges és egyen lõ ver seny le he tõ sé get” biz to sí ta ni a töb bi fél
lé gi tár sa sá ga i nak.

45. A meg be szé lés ke re té ben mind két de le gá ció ki je -
len tet te, hogy ver seny sza bá lya ik al kal ma zá sa so rán a fe lek 
va la mennyi lé gi tár sa sá gá nak biz to sít ják az azt meg il le tõ
tisz tes sé ges és egyen lõ ver seny le he tõ sé get, és be tart ják a
tel jes pi a ci ver seny vé del mé nek és erõ sí té sé nek ál ta lá nos
el vét, az egyes ver seny zõ lé gi tár sa sá gok eset le ges ellen -
kezõ ér de kei el le né re is.

46. Az Euró pai Bi zott ság el já rá sa i val kap cso lat ban az
EU de le gá ci ó ja el mond ta, hogy az Euró pai Bi zott sá got
alap ve tõ en az aka dá lyoz za a kül föl di kor mány hi va ta lok -
kal foly ta tan dó ak tív együtt mû kö dés ben, hogy nem kö zöl -
het bi zal mas in for má ci ót. A Bi zott ság és a tag ál la mi ha tó -
sá gok ál tal va la mely vizs gá lat so rán meg szer zett, és a
szak mai ti tok tar tá si kö te le zett ség alá esõ in for má ci ó ra az
EK-Szer zõ dés 287. cik ke és az 1/2003/EK ren de let
28. cik ke vo nat ko zik. Lé nye gé ben olyan, nem nyil vá nos
in for má ci ó ról van szó, amely va la mi lyen vizs gá lat fo lya -
mán tár ha tó fe l, vagy ame lyet in for má ció ké rés re adott vá -
lasz ként, vagy ön kén te sen kö zöl nek a Bi zott ság gal. Ide
tar to zik az üz le ti vagy ke res ke del mi ti tok is. Az ilyen in -
for má ció ki zá ró lag az érin tett in for má ció for rás ki fe je zett
hoz zá já ru lá sá val kö zöl he tõ har ma dik or szág hi va ta lá val.
Ezért amennyi ben a Bi zott ság in do kolt nak és kí vá na tos -
nak tart ja, hogy kül föl di hi va tal lal (hi va ta lok kal) bi zal mas
in for má ci ót kö zöl jön, meg kell sze rez nie az in for má ció -
for rás jó vá ha gyá sát (le mon dá sát).

47. A va la mely vizs gá lat le foly ta tá sá val vagy eset le ges 
le foly ta tá sá val kap cso la tos in for má ció nem tar to zik a fen ti 
ren del ke zé sek ha tá lya alá. Ilyen in for má ció va la mely vizs -
gá lat foly ta tá sá nak a té nye, a vizs gá lat ál ta lá nos tár gya, a
vizs gált vál la lat(ok) meg ne ve zé se (bár bi zo nyos kö rül mé -
nyek kö zött ez is vé dett in for má ció le het), a vizs gá lat ál tal
érin tett ága zat meg ne ve zé se, va la mint a vizs gá lat fo lya -
mán ter ve zett lé pé sek. Ezt az in for má ci ót a vizs gá lat meg -
fe le lõ le foly ta tá sá nak biz to sí tá sá ra ál ta lá ban bi zal ma san
ke ze lik. A Köz le ke dé si Mi nisz té ri um nak azon ban át ad ha -
tó, ez ugyan is a meg álla po dás 2. mel lék le té nek 5. cik ke ér -
tel mé ben kö te les meg õriz ni az in for má ció bi zal mas jel le -
gét.

48. Az EU de le gá ci ó já nak kér dé sé re vá la szol va az
USA de le gá ci ó ja meg erõ sí tet te, hogy az USA ille té kes ha -
tó sá gai a ke res ke del mi együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok – be le ért ve a fe lül vizs gált meg ál la po dá so kat is – ese té -
ben a tröszt el le nes elõ írások aló li men tes ség irán ti hi ány -
ta lan ké rel me ket tisz tes sé ge sen és gyor san el bí rál ják. Az
USA de le gá ci ó ja meg erõ sí tet te to váb bá, hogy a kö zös sé gi
lé gi tár sa sá gok ese té ben a 25. cikk alap ján al kal ma zott,

vagy a 26. cikk alap ján ha tá lyos USA–EU lé gi köz le ke dé si
meg álla po dás meg fe lel a Köz le ke dé si Mi nisz té rium azon
kö ve tel mé nyé nek, amely sze rint az Egye sült Ál la mok és a
ké rel me zõ kül föl di lé gi tár sa ság(ok) anya or szá gai kö zött
nyi tott ég bolt meg ál la po dás nak kell ér vény ben len nie ah -
hoz, hogy a kül föl di lé gi tár sa sá gok tröszt el le nes elõ írások
aló li men tes ség irán ti ké rel me it el bí rál ják, vagy a men tes -
sé get meg hosszab bít sák. A fen ti biz to sí ték az 1. mel lék let
4. sza ka szá nak ha tály vesz té sé ig nem vo nat ko zik az
 írországi ké rel me zõk re.

49. Az EU de le gá ci ó já nak kér dé sé re vá la szol va az
USA de le gá ci ó ja kö zöl te, hogy a Köz le ke dé si Miniszté -
riumnak a szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek re vo nat -
ko zó va la mennyi sza bá lya 2004. jú li us 31-én le járt. A
Köz le ke dé si Mi nisz té rium azon ban fenn tart ja ma gá nak a
jo got, hogy meg tilt sa a tisz tes ség te len és meg té vesz tõ gya -
kor la tot és a tisz tes ség te len ver seny mód sze re ket a lé gi -
köz le ke dé si és lé gi köz le ke dé si for gal ma zá si ága zat ban, és 
él het e jog kö ré vel, amennyi ben va la mely hely fog la lá si
rend szer ben a lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok ér té ke sí té se -
kor nyil ván va ló an ver seny el le nes gya kor lat ta pasz tal ha tó.
To váb bá az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium és a Szö vet sé gi Ke -
res ke del mi Bi zott ság ren del ke zik jog ha tó ság gal olyan pa -
na szok ese tén, ami kor egy hely fog la lá si rend szer ben meg -
sze gik a tröszt el le nes tör vényeket.

50. A 25. cik kel kap cso lat ban az EU de le gá ci ó ja el -
mond ta, hogy né hány tag ál lam ban az ide ig le nes al kal ma -
zást az al kot má nyos elõ írásoknak meg fele lõen elõ ször a
par la ment nek jó vá kell hagy nia.

51. Mind két de le gá ció meg erõ sí tet te, hogy amennyi -
ben va la me lyik fél a 25. cikk (2) be kez dé sé vel össz hang -
ban meg kí ván ja szün tet ni a meg álla po dás ide ig le nes al -
kal ma zá sát, a fe lek egyet ér té se ese tén a meg álla po dás
1. mel lék le té nek 4. sza ka szá ban fog lalt ren del ke zé sek azt
köve tõen is al kal maz ha tók.

52. A 26. cik kel kap cso lat ban az EU de le gá ci ó ja ar ról
tá jé koz ta tott, hogy né hány tag ál lam ban az e cikk ben em lí -
tett el já rá sok köz é tar to zik a meg erõ sí tés is.

53. Az USA de le gá ci ó já nak a tag ál la mok kö zöt ti két -
oldalú lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá sok ér vény ben le võ
ele me i bõl ere dõ kor lá to zá sok kal kap cso la tos kér dé sé re
vá la szol va az EU de le gá ci ó ja meg erõ sí tet te, hogy a továb -
biak ban egyet len olyan kor lá to zást sem al kal maz nak,
amely az egye sült ál la mok be li vagy kö zös sé gi lé gi tár sa sá -
go kat aka dá lyoz ná az e meg ál la po dás ban biz to sí tott jo ga ik 
gya kor lá sá ban.

54. A két de le gá ció hang sú lyoz ta, hogy e meg álla po -
dás egyet len ren del ke zé se sem érin ti sem mi lyen mó don a
lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ egyes kör nye zet vé del mi
kér dé sek kel kap cso la tos jo gi és po li ti kai ál lás fog la lá su kat.
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55. A két de le gá ció tu do má sul vet te, hogy egyik fél
sem hi vat ko zik e meg ál la po dás ra vagy annak bár mely ré -
szé re ab ból a cél ból, hogy az alap ján til ta koz zon a Nem -
zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet ál tal mér le gelt, e meg -
álla po dás ha tá lya alá tar to zó bár mely kér dés re vo nat ko zó
al ter na tív po li ti ka ellen.

56. A meg álla po dás 1. mel lék le té nek 1. sza ka sza nem
so rol ja fe l az Egye sült Ál la mok és va la mely tag ál lam kö -
zöt ti olyan lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá so kat, ame lyek al -
kal maz ha tó sá ga e meg álla po dás alá írá sá nak idõ pont já ban
kér dé ses volt. A de le gá ci ók szán dé ka azon ban az, hogy az
Egye sült Ál la mok és az érin tett tag ál lam vagy tag ál la mok
a meg ál la po dást a 25. cikk ben fog lalt ren del ke zé sek nek
meg fele lõen ide ig le ne sen al kal maz zák.

Az Euró pai Kö zös ség Az Ame ri kai Egye sült
 és tag ál la mai de le gá ci ó i nak Ál la mok de le gá ci ó ja
 ré szé rõl  ré szé rõl

Da ni el Cal le ja John By erly”

4.  § (1) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás -
nak a 2008. már ci us 30. nap já tól tör té nõ ide ig le nes al kal -
ma zá sát.

(2) A Bu da pes ten 1989. jú li us 12. nap ján alá írt ma -
gyar–ame ri kai lé gi köz le ke dé si egyez ményt 2008. már -
cius 30. nap já tól nem kell al kal maz ni.

5.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a 2008. már ci us 30-án lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint a Bu da pes ten 1989. jú li us
12. nap ján alá írt ma gyar–ame ri kai lé gi köz le ke dé si egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 23/1990. (VIII. 13.) Korm. ren -
de let a Meg álla po dás 26. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont -
já ban ha tá lyát vesz ti.

(4) A Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont nap tá -
ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá lá sát köve tõen
a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha -
tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi XLV.
tör vény

a közlekedéssel összefüggõ egyes tör vények
módosításáról*

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek
és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

 szóló 2005. évi CLXXXIV. tör vény
módosítása

1.  § 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 továb biak ban: Kbvt.) a
kö vet ke zõ 1/A.  §-s al egé szül ki:

„1/A.  § Az e tör vény 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
7.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben, 14.  §-ában, va la mint
16.  §-ának (5) és (9) be kez dé sé ben fog lal ta kat a ki zá ró lag
ál lam i 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 össze füg gés ben nem kell al kal maz ni.”

2.  § A Kbvt. 2.  §-a f) pont já nak fab) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:

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]

„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, a lé gi jár mû vön szál lí tott vagy ar ra füg gesz -
tett fegy ver ze tet és egyéb füg geszt ményt is, vagy”

3.  § A Kbvt. 3.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv vel köz szol gá la ti jog -
vi szony ban ál ló sze mély (e tör vény al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: köz tiszt vi se lõ) 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.”

4.  § A Kbvt. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz le ke dés biz ton sá gi szerv:]

„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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 29-i ülés nap ján fo gad ta el.



da) ja vas la tot tesz a jog sza bály elõ ké szí tõ jé nek, va la -
mint

db) biz ton sá gi aján lást tesz

dba) a köz le ke dé si tár sa sá gok nak,

dbb) a köz le ke dé si inf ra struk tú ra üze mel te tõ i nek,

dbc) a jár mû vek üze mel te tõ i nek, ál lam i lé gi jár mû vek
ese té ben az üze mel te té sért fe le lõs állományille té kes pa -
rancs nok nak (a továb biak ban együtt: üze mel te tõ),

dbd) ál lam i lé gi jár mû vek ese té ben a lé gi jár mû vek
üzem ben tar tó já nak,

dbe) más ha tó sá gok nak;”

5.  § A Kbvt. 10.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A hely szí ni szem le ve ze tõ jé nek je len té se alap ján a 
köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je az ál lam i lé gi jár mû -
vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset be je len té sé tõl
szá mí tott 24 órán be lül tá jé koz ta tást ad a bal eset rõl a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter és a Ma gyar Hon véd ség ve -
zér ka ri fõ nö ke, illetve a rend vé del mi szer vek érin tett sé ge
ese tén az ille té kes mi nisz ter ré szé re.”

6.  § A Kbvt. 11.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A köz le ke dé si bal eset és egyéb köz le ke dé si ese -
mény ese tén a sze mély zet és az uta sok tu laj do ná nak, to -
váb bá a spe ci á lis esz kö zök nek és tar to zé kok nak, va la mint
a ra ko mány nak a be gyûj té se, nyil ván tar tás ba vé te le az
üzem ben tar tó vagy az üze mel te tõ fel ada ta, azok hely szín -
rõl tör té nõ el szál lí tá sá ra – az érin tett ha tó sá gok kal tör tént
egyez te tést köve tõen – a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je ad en -
ge délyt.”

7.  § A Kbvt. az „A zá ró je len tés” al cí met meg elõ zõ en a
kö vet ke zõ 15/A.  §-s al egé szül ki:

„15/A.  § Az ál lam i lé gi jár mû fegy ver ze ti, tit ko sí tó, fel -
de rí tõ be ren de zé se i nek, va la mint ezek ok má nya i nak vizs -
gá la tát a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je ál tal ki je lölt, ar ra jo -
go sult sze mély vég zi.”

8.  § A Kbvt. 16.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) A ki zá ró lag ál lam i 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 össze füg gõ zá ró je len tést a köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv kö te les meg kül de ni az érin tett
üzem ben tar tó nak és üze mel te tõ nek, to váb bá az ál lam i lé -
gi jár mû vel össze füg gõ biz ton sá gi aján lást – érin tett sé gük
ese tén – a  NATO-tagországok re pü lés biz ton sá gi szerve -
zeteinek.”

9.  § A Kbvt. az V. Fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
18/A.  §-s al egé szül ki:

„18/A.  § Az ál lam i lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz -
le ke dé si bal eset vagy re pü lõ ese mény te kin te té ben a köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv a nem zet biz ton sá gi és a hon vé del mi 
ér de kek re fi gye lem mel ad tá jé koz ta tást a saj tó ré szé re.”

10.  § A Kbvt. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a 
ki zá ró lag ál lam i 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,
va la mint a ki zá ró lag ál lam i lé gi jár mû vel össze füg gõ
üzem ben tar tói vizs gá lat sza bá lya it együt tes ren de let ben
ál la pít sák meg.”

A légiközlekedésrõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény módosítása

11.  § A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény (a továb biak ban: Lt.) 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok el já rá sá ért jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni. A díj fi ze té sé nek
fel té te le it, mód ját és a díj össze gét a mi nisz ter az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben 
ál la pít ja meg.”

12.  § Az Lt. 3/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság, illetve a ka to nai lég ügyi 
ha tó ság ve ze tõ je a fel adat- és ha tás kö ré ben jo go sult ál lam -
tit kot, illetve szol gá la ti tit kot ké pe zõ adat mi nõ sí té sé re.”

13.  § Az Lt. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti
kor lá to zott lég tér nek a kör nye zet vé del me ér de ké ben tör -
té nõ ki je lö lé sé re a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter a 
mi nisz ter nek ja vas la tot te het.”

14.  § Az Lt. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A ma gyar ál lam i lé gi jár mû fel ség je le a pi -
ros-fe hér-zöld szín jel zés. A szö vet sé ges fegy ve res erõk
kö te lé ké ben al kal maz ni ter ve zett ál lam i lé gi jár mû ve ken
ala csony lát ha tó sá gú fel ség jel fel fest he tõ. Az ál lam i lé gi -
jár mû jel zé se i nek rész le tes sza bá lya it a hon véd ele mért fe -
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le lõs mi nisz ter – a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben sza bá lyoz za.

(2) Az ál lam i lé gi jár mû nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it a
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter – a mi nisz ter rel és a ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben
ál la pít ja meg.”

15.  § Az Lt. 19.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az üzem ben tar tás fel té te le it, va la mint az üzem ben
tar tá si en ge dély ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek és vissza -
vo ná sá nak rend jét az (1) és a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben a mi nisz ter, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter -
rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren -
de let ben ál la pít ja meg.”

16.  § Az Lt. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § Ál la mi lé gi jár mû pol gá ri cé lú igény be vé te lé hez
az üzem ben tar tó hoz zá já ru lá sát köve tõen a ka to nai lég -
ügyi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges.”

17.  § Az Lt. 29.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és
az Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2002. jú li us 15-ei 1592/2002/EK euró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let ha tá lya alá nem tar to zó lé gi jár mû és
lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz gyár tá sá nak, ja ví tá -
sá nak és kar ban tar tá sá nak a lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ
szak mai sza bá lya it a mi nisz ter – ál lam i lé gi jár mû vek ese -
té ben a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter rel és a
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let -
ben ál la pít ja meg.”

18.  § Az Lt. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nyil vá nos re pü lõ ren dez vény meg tar tá sá ra vagy
e te vé keny ség rend sze res foly ta tá sa cél já ból vál lal ko zás
lét re ho zá sá ra a lé gi köz le ke dé si ha tó ság, az ál lam i cé lú lé -
gi köz le ke dés sel össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben a ka to -
nai lég ügyi ha tó ság ad en ge délyt.”

19.  § Az Lt. 39.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett sza bá lyok rész le tes
mû sza ki kö ve tel mé nye it, to váb bá az üzem ben tar tás és
üze mel te tés fel té te le it a nyil vá nos és a pol gá ri cé lú nem
nyil vá nos re pü lõ tér vo nat ko zá sá ban a mi nisz ter, az ál lam i
re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér ese té ben a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter rel és a tûz vé del mi fel té -

te lek te kin te té ben a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a zaj gát ló vé dõ öve zet re
vo nat ko zó an a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel
együt te sen – ren de let ben ál la pít ja meg.”

20.  § Az Lt. 46.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Lé gi jár mû, to váb bá a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz ab ban az eset -
ben tart ha tó üzem ben, ha olyan tí pus hoz tar to zik, amely re

a) az 1592/2002/EK ren de let és a lé gi jár mû vek és kap -
cso ló dó ter mé kek, al kat ré szek és be ren de zé sek lé gi al kal -
mas sá gi és kör nye zet vé del mi ta nú sí tá sa, va la mint a ter ve -
zõ és gyár tó szer ve ze tek ta nú sí tá sa vég re haj tá si sza bá lya i -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber 24-ei
1702/2003/EK bi zott sá gi ren de let alap ján az Euró pai
Repülés biztonsági Ügy nök ség, vagy

b) az el vég zett tí pus vizs gá lat alap ján a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság,

c) az ál lam i cé lú lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ fel ada -
tok te kin te té ben a ka to nai lég ügyi ha tó ság
tí pus al kal mas sá gi bi zo nyít ványt adott ki.”

21.  § Az Lt. 47.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„47.  § Az 1592/2002/EK ren de let ha tá lya alá nem tar to -
zó ese tek ben a lé gi jár mû, illetve a lé gi köz le ke dés sel kap -
cso la tos esz köz tí pus al kal mas sá gá nak fel té te le it és a tí pus -
al kal mas sá gi vizs gá lat rend jét a mi nisz ter, az ál lam i cé lú
lé gi köz le ke dés te kin te té ben a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg.”

22.  § Az Lt. 49.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lam i lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi fel té te le it és a 
lé gi al kal mas sá gi vizs gá lat rend jét a hon véd ele mért fe le lõs 
mi nisz ter a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben sza bá lyoz za.”

23.  § Az Lt. 52.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben
vég re haj tott re pü lé sek sza bá lya it a hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter – a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít ja meg.”

24.  § Az Lt. 53.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A szak szol gá la ti en ge dé lyek faj tá it, szak mai fel té -
te le it, va la mint ki adá suk, fel füg gesz té sük, hely szí ni el vé -
te lük és vissza vo ná suk rend jét a mi nisz ter, illetve az ál -
lam i cé lú lé gi köz le ke dés te kin te té ben a hon véd ele mért fe -
le lõs mi nisz ter a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter rel – a rá dió szol gá la tok ál lo más ke ze lõ i re vo nat ko -



zó sza bá lyok vo nat ko zá sá ban az elekt ro ni kus hír köz lé sért
fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá -
roz za meg.”

25.  § Az Lt. 64.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(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 kü lön tör vény ren del ke zé sei alap ján a köz -
le ke dés biz ton sá gi szerv vég zi.”

26.  § Az Lt. 71.  §-ának 1. és 2. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban]
„1. ál lam i cé lú lé gi köz le ke dés: a hon vé del mi, vám ha -

tó sá gi, rend õrségi és ha tár õri ze ti cé lú lé gi köz le ke dés;
2. ál lam i lé gi jár mû: a hon vé del mi, vám ha tó sá gi, rend -

õrségi és ha tár õri ze ti szer vek cél já ra szol gá ló lé gi jár mû;”

27.  § Az Lt. 73.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[A Kormány ren de let ben ál la pít ja meg]
„g) a tag ál la mok és har ma dik or szá gok kö zöt ti lé gi köz -

le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó meg ál la po dá sok tár -
gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis 29-ei
847/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 5. cik -
ke sze rin ti el osz tá si el já rás sza bá lya it.”

28.  § (1) Az Lt. 74.  §-ának n) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény alap ján ren de let ben ál la pít ja meg]
„n) a mi nisz ter a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel – va -

la mint az 5.  § b) pont já nak ba) al pont já ban em lí tett eset ben a 
kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés ben
a ma gyar lég tér nek az 5.  §-ban meg ha tá ro zott ré sze it, azok
tí pu sa it és igény be vé te lük rend jét, to váb bá a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 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 
és a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya it;”
 (2) Az Lt. 74.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Fel ha tal ma zást kap
a) a mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -

nisz ter rel egyet ér tés ben a lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok el já -
rá si dí jai fi ze té sé nek fel té te le it, mód ját és a díj össze gét;

b) a mi nisz ter a 19.  § (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben, hogy az üzem ben tar tás fel té te le it, az
üzem ben tar tá si en ge dély ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek
és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;

c) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter rel és a
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, hogy a
19.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben az üzem ben 
tar tás fel té te le it, az üzem ben tar tá si en ge dély ki adá sá nak,
fel füg gesz té sé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;

d) a mi nisz ter, hogy a pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös
sza bá lyok ról és az Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség
lét re ho zá sá ról  szóló, 2002. jú li us 15-ei 1592/2002/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ha tá lya alá nem tar -
to zó lé gi jár mû és lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz
gyár tá sá nak, ja ví tá sá nak és kar ban tar tá sá nak a lé gi köz le -
ke dés sel össze füg gõ szak mai sza bá lya it;

e) a mi nisz ter, hogy a pol gá ri lé gi köz le ke dés te kin te té ben
a lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet kép zé sé nek sza bá lya it;

f) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az ál lam i cé -
lú lé gi köz le ke dés te kin te té ben – a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter és a 30.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lye zés te -
kin te té ben a mi nisz ter egyet ér té sé vel – a lé gi köz le ke dé si
szak sze mély zet kép zé sé nek sza bá lya it;

g) a mi nisz ter, hogy a nyil vá nos és a pol gá ri cé lú nem
nyil vá nos re pü lõ tér vo nat ko zá sá ban – a zaj gát ló vé dõ öve -
zet re vo nat ko zó an a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz -
ter rel együt te sen – a 39.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett sza bá -
lyok rész le tes mû sza ki kö ve tel mé nye it, to váb bá az üzem -
ben tar tás és üze mel te tés fel té te le it;

h) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az ál lam i
re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér ese té ben a mi nisz -
ter rel és a tûz vé del mi fel té te lek te kin te té ben a ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a zaj gát ló vé dõ öve zet re vo nat ko zó an a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen – a 39.  §
(1) be kez dé sé ben em lí tett sza bá lyok rész le tes mû sza ki
kö ve tel mé nye it, to váb bá az üzem ben tar tás és üze mel te -
tés fel té te le it;

i) a mi nisz ter, hogy az 1592/2002/EK ren de let ha tá lya
alá nem tar to zó ese tek ben a lé gi jár mû, illetve a lé gi köz le -
ke dés sel kap cso la tos esz köz tí pus al kal mas sá gá nak fel té te -
le it és a tí pus al kal mas sá gi vizs gá lat sza bá lya it;

j) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter rel
és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben az ál lam i
lé gi jár mû jel zé se i nek és nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it, az ál -
lam i lé gi jár mû és lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz gyár -
tásának, ja ví tá sá nak és kar ban tar tá sá nak a lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ szak mai sza bá lya it, az ál lam i lé gi jár mû, illetve a
lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz tí pus al kal mas sá gá nak
fel té te le it és a tí pus al kal mas sá gi vizs gá lat sza bá lya it;

k) a mi nisz ter, hogy – a rá dió szol gá la tok ál lo más ke ze -
lõ i re vo nat ko zó sza bá lyok vo nat ko zá sá ban az elektro -
nikus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
szak szol gá la ti en ge dé lyek faj tá it, szak mai fel té te le it, va la -
mint ki adá suk, fel füg gesz té sük, hely szí ni el vé te lük és
vissza vo ná suk sza bá lya it;

l) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az ál lam i cé -
lú lé gi köz le ke dés te kin te té ben a mi nisz ter rel és a ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter rel – a rá dió szol gá la tok ál lo más ke -
ze lõ i re vo nat ko zó sza bá lyok vo nat ko zá sá ban az elekt ro ni -
kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés ben a
szak szol gá la ti en ge dé lyek faj tá it, szak mai fel té te le it, va la -
mint ki adá suk, fel füg gesz té sük, hely szí ni el vé te lük és
vissza vo ná suk sza bá lya it;

m) a mi nisz ter az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
együt te sen, hogy a szak szol gá la ti en ge dé lyek ki adá sá nak
egész ség ügyi fel té te le it;
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n) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter az egész ség ügyért 
fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen, hogy az ál lam i cé lú lé gi -
köz le ke dés te kin te té ben a szak szol gá la ti en ge dé lyek ki -
adá sá nak egész ség ügyi fel té te le it;

o) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben az
ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben vég re haj tott
re pü lé sek sza bá lya it;

p) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben a Ma gyar Hon véd ség lég vé del mi cé lú re -
pü lé se i nek sza bá lya it;

q) a mi nisz ter, hogy a pol gá ri lé gi jár mû lé gi al kal mas -
sá gi kö ve tel mé nye it, a lé gi al kal mas sá gi vizs gá lat rend jét,
to váb bá a lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány és a lé gi al kal -
mas sá gi ta nú sít vány ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek, hely -
szí ni el vé te lé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;

r) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben az
ál lam i lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi fel té te le it, a lé gi al kal -
mas sá gi vizs gá lat rend jét, to váb bá a lé gi al kal mas sá gi bi -
zo nyít vány ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek, hely szí ni el vé -
te lé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;

s) a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a szak szol gá la ti en ge dély, a lé gi al kal mas sá -
gi bi zo nyít vány és a lé gi al kal mas sá gi ta nú sít vány rend õr
ál tal tör té nõ hely szí ni el vé te lé nek sza bá lya it
ren de let ben ál la pít sa meg.”

A víziközlekedésrõl  szóló
2000. évi XLII. tör vény módosítása

29.  § A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Vkt.) 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 20 ten ge ri mér föld nél hosszabb uta kon köz le ke -
dõ ten ge ri sze mély ha jó és ten ge ri gyors já ra tú ví zi jár mû,
illetve az ál lam ha tárt át lé põ bel ví zi sze mély ha jó üzem ben
tar tó ja kö te les fel ku ta tá si és men té si, va la mint ha tó sá gi
fel ada tok vég re haj tá sát biz to sí tó cé lok ra a ha jón uta zó
sze mé lyek ne vét, élet ko rát, ne mét és ál lam pol gár sá gát tar -
tal ma zó utas nyil ván tar tást ve zet ni, és azt szük ség ese tén a
fel ku ta tó és men tõ szol gá la tok, va la mint – a ha tó ság adat -
ké ré se ese tén – a 48/A.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ha tó -
sá gok ren del ke zé sé re bo csá ta ni.”

30.  § (1) A Vkt. 48/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az úszó lé te sít mény tu laj do no sa, üzem ben tar tó ja
vagy ve ze tõ je a ha jó zá si ha tó ság, a rend õrség, a vám ha tó -
ság, a ha tár õr ség és az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
ál tal hi va tal ból in dí tott vagy foly ta tott el já rás ese tén, a ha -
tó ság ha tás kö ré be tar to zó el já rás ban – a ha tó ság nak a fo -
lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok köz pont út ján meg kül -
dött ké ré sé re – a ha tó ság dön té sé hez szük sé ges ada to kat,
to váb bá a 21.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 47.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyes ada to kat át ad -

ja. Az át adás tör tén het a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
sok köz pont út ján is.”
 (2) A Vkt. 48/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok köz pont a
21.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 47.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok kal – a ha tó sá gi fel ada tok
vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa cél já ból – adat fel dol go zá si te -
vé keny sé get vé gez.”

31.  § A Vkt. 87.  §-a a kö vet ke zõ 47. pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„47. fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok köz pont: a

folya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok kal kap cso la tos ada -
tok – in for ma ti kai és táv köz lé si be ren de zé sek út ján tör té -
nõ – to váb bí tá sá ra szol gá ló, a ha jó zá si ha tó ság ál tal mû -
köd te tett köz pont.”

32.  § A Vkt. 90.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[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:]

„f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/44/EK irány -
elve (2005. szep tem ber 7.) a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés -
re vo nat ko zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
sok ról, 3. cikk f) pont ja, 9. cikk.”

A vasúti közlekedésrõl  szóló
2005. évi CLXXXIII. tör vény módosítása

33.  § A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
 CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 68.  §-ának
(4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vas utas biz to sí tot tak az el kü lö nült va sút egé sz -
ség ügyi szer ve ze ten (Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Köz -
hasz nú Tár sa ság, va la mint MÁV Kór ház és Ren de lõ in té -
zet, Szol nok) és az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pon ton (Hon -
véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) be lül
gyó gyí tó-meg elõ zõ és tel jes kö rû üzem-egész ség ügyi el lá -
tás ra 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 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.”

34.  § (1) Ez a tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kbvt.
3.  §-á t meg elõ zõ al cím ben a „Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve -
zet” szö veg rész he lyé be „köz le ke dés biz ton sá gi szerv” szö -
veg, 7.  §-á t meg elõ zõ al cím ben a „Szer ve zet” szö veg rész he -
lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv” szö veg, az Lt.



5.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben az „együt te sen ren de let ben”
szö veg rész he lyé be „egyet ér tés ben ren de let ben” szö veg lép.
 (3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Kbvt. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja, 6.  §-a, va la -
mint 10.  §-ának (13) be kez dé sé ben az „és (12)” szö veg rész;

b) az Lt. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „ , to -
váb bá a c) pont sze rin ti pol gá ri lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi
fel ada to kat” szö veg rész, 2.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja, 
27.  §-ának (3) be kez dé se, 64.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,
65.  §-a, 71/A.  §-a, va la mint 74.  §-ának c) és w) pont ja;

c) az egyes köz le ke dé si tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXVII. tör vény 20.  §-a és 25.  §-a;

d) 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 11.  §-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 17.  §-a és 28.  §-a;

f) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2005. évi LXI. tör vény 15.  §-a
és 27.  §-ának (2) be kez dé se;

g) a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi CX. tör vény 7.  §-ának (1) be kez -
dé se és 26.  §-a.

35.  § Ez a tör vény a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés re vo -
nat ko zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok -
ról  szóló, 2005. szep tem ber 7-ei 2005/44/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv 3. cikk f) pont já nak és 9. cik ké -
nek va ló meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
110/2007. (V. 23.) Korm.

rendelete
a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl,

valamint ille té kességérõl  szóló
237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint
ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 5/A.  §-s al egé szül ki:

„5/A.  § A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter há rom -
éven te je len tést ké szít az Euró pai Bi zott ság szá má ra a ten -
ge ri ha jók ról szár ma zó ki bo csá tás ál tal oko zott szennye -
zés sel és annak szank ci o ná lá sá val össze füg gés ben a

 magyar ha tó sá gok ál tal ho zott in téz ke dé sek rõl, ha tá ro za -
tok ról.”

2.  §

Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let 5/A.  §-a a ha jók ál tal oko zott szennye -
zés rõl és a jog sér té sek re al kal ma zan dó szank ci ók be ve ze -
té sé rõl  szóló, 2005. szep tem ber 7-ei 2005/35/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 12. cik ké nek va ló meg fe le -
lést szol gál ja.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 5/A.  §-ában
elõ írt be szá mo lá si kö te le zett sé get el sõ al ka lom mal 2010.
áp ri lis 1-jé ig kell tel je sí te ni.

(3) Ez a ren de let a ha jók ál tal oko zott szennye zés rõl és a 
jog sér té sek re al kal ma zan dó szank ci ók be ve ze té sé rõl
 szóló, 2005. szep tem ber 7-ei 2005/35/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 12. cik ké nek va ló meg fe le lést
szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A gazdasági és közlekedési miniszter
54/2007. (V. 30.) GKM

rendelete
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
 szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé se b) pont já nak 4. 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 he lyi köz utak ke ze lé sé nek szak mai sza bá lya i ról  szóló 
5/2004. (I. 28.) GKM ren de let mel lék le té ben fog lalt Sza -
bály zat 3. pont já nak 3.2.6. al pont ja ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon 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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He lyes bí tés

A Köz le ke dé si Értesítõ 2007. évi 9. szá má ban közzétett, a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl
 szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let

– 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lye sen:
„b) az egy há zi in téz mé nyek, a tár sa dal mi szer ve ze tek, to váb bá az ala pít vá nyok azon dol go zó ja, aki az a) pont ban

 hivatkozott sze méllyel azo nos mun ka kört tölt be kór há zak ban, szo ciá lis szol gál ta tók ban, al só-, kö zép- és fel sõ fo kú
 nevelési, ok ta tá si in téz mé nyek ben.”,

– 7.  §-a (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lye sen:
„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult sá got a mun ka hely út ján igé nyel he tõ, a 2. mel lék let sze rin ti utal vány alap ján

 lehet meg sze rez ni, ha a jo go sult leg alább egy éves – bár mely mun kál ta tó nál el töl tött – mun ka vi szonnyal ren del ke zik.”,
– 9.  §-a (1) be kez dé sé nek fb) pont ja he lye sen:
„fb) ha a gyer me kek 26 éven alu li ak és a nap pa li kép zés ben részt ve võ ta nu lók, hall ga tók ér vé nyes di ák iga zol vá nyá -

val ren del kez nek, vagy”,
– 1. mel lék let 8. so ra he lye sen:
,,

8.
a Szátv. ha tá lya alá tar to zó 6–65 év kö zöt ti kül föl di ál lam pol gár
(éven te 4 al ka lom mal me net tér ti utazásra)

2.  § f) 90 – –

,,

– 1. mel lék let 9. so ra he lye sen:
„

9. A 65 év nél idõ sebb me ne kült 2.  § g) 100 – 100

,,

– 1. mel lék let 19. so ra he lye sen:
„

19. az elõ zõ pont ban meg je lölt sze mé lyek leg fel jebb két kí sé rõ je 3.  § (1) f) 90 – –

                                ,,
– 2. mel lék let cí me he lye sen:
„Uta zá si utal vány a 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez mény

igény be vé te lé hez”,
– 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott utal vány má so dik, har ma dik, ne gye dik és ötö dik so ra he lye sen:
„Az utal vány ki ál lí tó já nak (fog lal koz ta tó) ne ve, cí me: …………………………………
Az utal vány ki ál lí tá sá nak idõ pont ja: ……………………………………………………
Az utal vány ér vé nyes sé gi ide je: ………………………………………………………...
(Az utal ványt éven te ér vé nye sí te ni kell.)”

(Kéz irat hi ba)
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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,

illetve 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 2007. évi 64–69. 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

55/2007. (V. 31.) GKM ren de let a szám hor do zá si köz -
pon ti re fe ren cia adat bá zis ról (Ma gyar Köz löny 67/I. kö tet, 
4594. ol dal)

56/2007. (VI. 1.) GKM ren de let egyes föld gáz árak kal, 
dí jak kal kap cso la tos mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 68/I. kö tet, 4873. ol dal)

C)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ
egyéb jog sza bály

2007. évi XLI. tör vény a ke res ke de lem rõl szóló 2005.
évi CLXIV. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
65. szám, 4359. ol dal)

A Kormány ha tá ro za ta

A Kormány
1033/2007. (V. 23.) Korm.

határozata
a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika

megvalósítására irányuló, 2007–2010 közötti
idõszakra  szóló cselekvési program végrehajtásához

szükséges kormányzati intézkedésekrõl

A Kormány a fo gyasz tó vé de lem meg erõ sí té se, a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó sá gi te vé keny ség cél zot tab bá és ha té -

ko nyab bá té te le, a fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sü lé sé nek
fo ko zott biz to sí tá sa, to váb bá a fo gyasz tó vé de lem szé les
kö rû tár sa dal mi ala pok ra he lye zé se ér de ké ben el fo gad ta a
III. kö zép tá vú fo gyasz tó vé del mi po li ti kát, va la mint az
annak meg va ló sí tá sá ra irá nyuló, 2007–2010 kö zöt ti idõ -
szak ra  szóló cse lek vé si prog ra mot, és annak vég re haj tá sá -
ra el ren de li a kö vet ke zõ ket:

I.

A fo gyasz tó vé de lem szer ve zet rend sze re te kin te té ben

1. az egy sé ges fo gyasz tó vé del mi szer ve zet rend szer
meg te rem té se cél já ból a fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé ge -
ket a köz igaz ga tá si hi va ta lok szer ve ze té bõl a Fo gyasz tó -
vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té be kell in teg rál ni;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 1.

2. meg kell erõ sí te ni az egyes fo gyasz tó vé del mi, illetve 
pi ac fel ügye le ti te vé keny sé get vég zõ szer vek össze han golt 
mû kö dé sét, a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz té rium
ko or di ná ci ós sze re pét a Pi ac fel ügye le ti Ta nács rend sze res
mû köd te té se mel lett;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31., ezt köve tõen fo lya ma -
tos

3. az ér dek egyez te tés biz to sí tá sa cél já ból tri par tit fó -
rum ként lét re kell hoz ni a Fo gyasz tó vé del mi Ta ná csot;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

4. lét re kell hoz ni a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro -
dák or szá gos há ló za tát a ci vil szer ve ze tek sze re pé nek nö -
ve lé se ér de ké ben;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

5. nö vel ni kell a bé kél te tõ tes tü le ti ta gok dí ja zá sát, va -
la mint át kell ala kí ta ni a tes tü le tek tá mo ga tá si rend sze rét
az ügy szám ará nyos ság el ve alap ján.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.
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II.

A fo gyasz tó vé de lem esz köz rend sze re te kin te té ben

1. a fel adat- és ha tás kö ri sza bá lyo zás mó do sí tá sá val
 általános fo gyasz tó vé del mi ha tás kört kell biz to sí ta ni az
 integrált Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szá má ra;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

2. el kell vé gez ni a bé kél te tõ tes tü le tek el já rá sa sza bá -
lyo zá sá nak kor rek ci ó ját a mû kö dés ha té kony sá gá nak nö -
ve lé se ér de ké ben;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

3. a fo gyasz tó vé del mi fel ada to kat el lá tó ha tó sá gok
dön téseinek a le he tõ leg na gyobb nyil vá nos sá got kell biz -
to sí ta ni a jog sér té sek min d szé le sebb kör ben tör té nõ is -
mert té vá lá sa, és ez ál tal a jog kö ve tõ ma ga tar tás ki kény sze -
rí té se ér de ké ben;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

4. a szank ci o ná lás vissza tar tó ere jé nek nö ve lé se ér de -
ké ben, a ha tó sá gok nak a jog sér té sek fel tá rá sá ban és meg -
szün te té sé ben va ló ösz tön zé se cél já ból ki kell ala kí ta ni a
több let fel adat fi nan szí ro zás rend sze rét;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

5. erõ sí te ni kell a pénz ügyi szol gál ta tá si és az ener gia -
po li ti kai szol gál ta tá si te rü le tek kel, to váb bá a meg szo kot -
tól el té rõ ke res ke del mi for mák kal kap cso la tos fo gyasz tó -
vé del mi te vé keny sé get;

Fe le lõs: a ha tás kö ré be tar to zó te rü le tek te kin te té ben:
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

6. a fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sí té se ér de ké ben mó do -
sí ta ni kell a fo gyasz tó vé del met érin tõ jog sza bá lyo kat;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

7. a fo gyasz tó vé del mi is me re tek ok ta tás ban tör té nõ
hang sú lyo sabb meg je le né se ér de ké ben

7.1. a Nem ze ti Alap tan terv (NAT) fe lül vizs gá la ta
 során a fo gyasz tó vé del mi is me re tek spe ci a li tá suk nak
meg fele lõen az egyes mû velt sé gi te rü le tek be ke rül je nek
be épí tés re,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

7.2. tá mo gat ni kell az alap- és kö zép fo kú in téz mé nyek
pe da gó gu sai fo gyasz tó vé del mi tár gyú to vább kép zé sét,

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

7.3. tá mo gat ni kell a fo gyasz tó vé del mi szak irá nyú to -
vább kép zés tan anya gá nak ki dol go zá sát és a Ma gyar Fel -
sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság ál ta li el fo gad ta tá sát,
en nek cél já ból kö zös pá lyá za tot kell meg hir det ni,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

7.4. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben (OKJ) sze rep lõ
szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek
 felülvizsgálata so rán figye lembe kell ven ni az adott szak -
má hoz kap cso ló dó fo gyasz tó vé de le mi is me re te ket;

Fe le lõs: a ha tás kö ré be tar to zó szak kép zé sek
 te kin te té ben:
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31., ezt köve tõen fo lya ma tos

8. be kell ve zet ni a pá lyá za ti úton el nyer he tõ fo gyasz -
tó ba rát szol gál ta tás, illetve fo gyasz tó ba rát ter mék emb -
lémát.



Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

III.

Az erõ for rá sok biz to sí tá sa te kin te té ben

1. ja ví ta ni kell az in teg rált Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség és a fel ügye le tét el lá tó mi nisz té rium szak mai
egy sé gé nek lét szám fel té te le it;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 1. ütem: 26 fõ

2007. de cem ber 31.
2. ütem: to váb bi lét szám bõ ví tés
 a tel je sít mény függ vé nyé ben
 leg fel jebb 150+5 fõ
2008. de cem ber 31.
3. ütem: to váb bi lét szám nö ve ke dés
 a tel je sít mény függ vé nyé ben
 leg fel jebb 99 fõ
2009. de cem ber 31.

2. ki kell dol goz ni a Fo gyasz tó vé del mi Alap prog ram
mû kö dé sé nek sza bá lya it a fo gyasz tó vé del mi fel ada tok
és stra té gi ai cé lok ered mé nye sebb vég re haj tá sa érde -
kében.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a II. kö zép tá vú, 2003–2006-ig  szóló fo gyasz -
tó vé del mi po li ti ká ról  szóló 1012/2003. (II. 25.) Korm. ha -
tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Köz le mé nyek

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

8002/2007. (V. 30.) GKM–ÖTM
e g y ü t  t e s  t á  j é  k o z  t a  t ó  j a

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának
önkormányzatonként megítélt összegeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 5. szá mú  mel lék le té nek 13. pont -
já ban, va la mint a he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá ról szóló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes ren -
de let ben fog lal tak alap ján a he lyi kö zös sé gi köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá ra te le pü lé si ön kor mány za ton ként a je len
tá jé koz ta tó mel lék le té ben rész le te zett össze ge ket ál la pít juk meg.

Dr. Kó ka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter



Melléklet a 8002/2007. (V. 30.) GKM–ÖTM együttes tájékoztatóhoz

1. A he lyi kö zös sé gi köz le ke dés 2007. évi nor ma tív tá mo ga tá sá nak súly szá mai:

Üzem ág

Faj la gos üze mi rá for dí tá si súly szá mok
Kör nye zet vé del mi

súly szá mokBu da pest és me gyei jogú
vá ro sok

Egyéb te le pü lés

Dí zel au tó busz 3,92 3,31 1,00

Gáz üze mû au tó busz 3,34 1,75

Vil la mos 4,35 2,25

Tro li busz 5,14 2,00

Met ró 2,92 3,00

HÉV 3,16 2,50

2. A he lyi kö zös sé gi köz le ke dés 2007. évi nor ma tív tá mo ga tá si össze gei:

Sor szám Te le pü lés Arány Tá mo ga tás (ezer Ft)

 1. Aba 0,0107% 3 750

 2. Adony 0,0014% 476

 3. Ajka 0,0325% 11 404

 4. Baja 0,0301% 10 565

 5. Ba las sa gyar mat 0,0085% 2 990

 6. Ba la ton fü red 0,0110% 3 864

 7. Bal ma zúj vá ros 0,0012% 436

 8. Ba racs ka 0,0016% 561

 9. Barcs 0,0007% 263

10. Bá tony te re nye 0,0055% 1 931

11. Bé kés 0,0011% 375

12. Bé kés csa ba 0,1002% 35 205

13. Be rettyó új fa lu 0,0027% 935

14. Bics ke 0,0013% 447

15. Bony hád 0,0021% 741

16. Bu da pest 91,6457% 32 198 072

17. Bük 0,0010% 348

18. Csong rád 0,0058% 2 043

19. Csur gó 0,0007% 236

20. Deb re cen 1,0745% 377 500

21. Dom bó vár 0,0119% 4 172

22. Du na föld vár 0,0026% 926

23. Du na ke szi 0,0062% 2 174

24. Ede lény 0,0011% 386

25. Eger 0,1593% 55 969

26. Esz ter gom 0,0266% 9 335

27. Fót 0,0044% 1 534

28. Göd 0,0030% 1 066

29. Gö döl lõ 0,0148% 5 212

30. Gyön gyös 0,0140% 4 923

31. Gyõr 0,4047% 142 168

32. Gyu la 0,0161% 5 654

33. Haj dú bö ször mény 0,0072% 2 513

34. Haj dú szo bosz ló 0,0082% 2 891
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Sor szám Te le pü lés Arány Tá mo ga tás (ezer Ft)

35. Hat van 0,0145% 5 090

36. Her nád 0,0013% 445

37. Hód me zõ vá sár hely 0,0437% 15 338

38. Jász be rény 0,0096% 3 362

39. Ká loz 0,0053% 1 848

40. Ka pos vár 0,1394% 48 981

41. Ka pu vár 0,0036% 1 250

42. Kar cag 0,0054% 1 905

43. Ka zinc bar ci ka 0,0092% 3 228

44. Kecs ke mét 0,2258% 79 339

45. Keszt hely 0,0052% 1 824

46. Kis kun fél egy há za 0,0099% 3 461

47. Kis új szál lás 0,0017% 584

48. Ko má rom 0,0076% 2 668

49. Kom ló 0,0489% 17 164

50. Kör mend 0,0011% 403

51. Kun szent már ton 0,0039% 1 362

52. La jos ko má rom 0,0053% 1 848

53. Len ti 0,0061% 2 144

54. Mag lód 0,0016% 554

55. Makó 0,0015% 529

56. Mar ca li 0,0006% 214

57. Má té szal ka 0,0021% 754

58. Me zõ be rény 0,0016% 570

59. Me zõ ko vács há za 0,0005% 188

60. Me zõ túr 0,0008% 273

61. Mis kolc 1,6356% 574 622

62. Mo hács 0,0022% 789

63. Mór 0,0071% 2 501

64. Mo son ma gya ró vár 0,0193% 6 794

65. Nagy atád 0,0013% 449

66. Nagy ka ni zsa 0,1156% 40 603

67. Nagy ka rá csony 0,0005% 159

68. Nyír bá tor 0,0053% 1 858

69. Nyír egy há za 0,3007% 105 649

70. Oros há za 0,0127% 4 459

71. Ózd 0,0474% 16 641

72. Pápa 0,0432% 15 181

73. Pécs 0,6881% 241 743

74. Pé te ri 0,0035% 1 241

75. Püs pök la dány 0,0050% 1 764

76. Sal gó tar ján 0,1487% 52 260

77. Sar kad 0,0017% 609

78. Sik lós 0,0015% 532

79. Sió fok 0,0136% 4 774

80. Solt 0,0015% 532

81. Sop ron 0,1186% 41 683

82. Szar vas 0,0032% 1 125

83. Száz ha lom bat ta 0,0046% 1 601
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Sor szám Te le pü lés Arány Tá mo ga tás (ezer Ft)

84. Szé csény 0,0022% 785

85. Sze ged 1,2805% 449 871

86. Szeg ha lom 0,0008% 268

87. Szé kes fe hér vár 0,2969% 104 307

88. Szek szárd 0,0397% 13 940

89. Szent end re 0,0103% 3 617

90. Szen tes 0,0071% 2 500

91. Szent már ton ká ta 0,0024% 846

92. Szi get vár 0,0058% 2 025

93. Szol nok 0,1969% 69 178

94. Szom bat hely 0,1590% 55 877

95. Ta pol ca 0,0079% 2 793

96. Tata 0,0188% 6 589

97. Ta ta bá nya 0,2135% 75 000

98. Ti sza fü red 0,0013% 451

99. Ti sza új vá ros 0,0029% 1 009

100. Ti sza vas vá ri 0,0014% 501

101. Tö rök bál int 0,0038% 1 329

102. Tö rök szent mik lós 0,0008% 293

103. Új fe hér tó 0,0254% 8 941

104. Új szász 0,0002% 85

105. Vác 0,0298% 10 480

106. Vár pa lo ta 0,0188% 6 607

107. Veszp rém 0,1749% 61 449

108. Vész tõ 0,0006% 225

109. Za la eger szeg 0,1423% 50 000

110. Zirc 0,0008% 297

Össze sen 100,0000% 35 133 223

El tu laj do ní tott fel ügye le ti iga zol vány ér vény te le ní té se

Ku nos Pál, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 2336 sor szá mú – a fe dõ la pon egy haránt 
arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû – fel ügye le ti iga zol ványt el tu laj do ní tot ták.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. má jus 21-étõl ér vény te len.
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Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www. mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 24 696 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1092 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.
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