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Sze mé lyi hí rek

Kitüntetések

A Köz tár sa ság El nö ke
a mi nisz ter el nök elõterjesztésére

a biz to sí tás és ér té ke sí té si há ló zat irá nyí tá sa és szer ve -
zé se te rü le tén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pál völ gyi Má tyás nak, a Ge ne rá li-Pro vi den cia Zrt.
ve zér igaz ga tó já nak,

a ha zai jár mû ipar bõ vü lé se, in no vá ci ó ja, ered mé nyes
fej lõ dé se, va la mint a ha zai fel sõ ok ta tás sal va ló in no va tív
együtt mû kö dés ki ala kí tá sa ér de ké ben vég zett mun ká ja el -
is me ré se ként

Tho mas Fa ust mann-nak, az AU DI Hun ga ria Mo tor Kft. 
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

a gaz da sá gi élet ben vég zett kö zel há rom év ti ze des mun -
ká ja el is me ré se ként

Ács Sán dor nak, a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zrt.
gaz da sá gi és be fek te té si ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

a du nai, ti szai és ba la to ni rá di ós se gély hí vó rend sze rek
üze mel te té se, va la mint a Ma gyar or szá gon át ha la dó nem -
zet kö zi ha jó for ga lom nyom kö ve té se és a ví zi köz le ke dés
ha tó sá gi el len õr zé sé nek meg te rem té se te rén eu ró pai szín -
vo na lú in for ma ti kai meg ol dá sok ha zai be ve ze té se és el ter -
jesz té se ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Do bai Sán dor nak, a Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu -
ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let el nö ké nek,

a ma gyar or szá gi in no vá ció elõ moz dí tá sa ér de ké ben
vég zett sok ol da lú mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ke mény Ta más nak, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az Ipar fej lesz té si Köz ala pít vány ál ta lá nos ügy ve ze -
tõ igaz ga tó já nak,

a ha zai, de kü lö nö sen a nem zet kö zi ener ge ti kai szer ve -
ze tek ben vég zett ki emel ke dõ tu do má nyos mun kás sá gá ért,
a ma gyar ener ge ti kai szak ma, tu do mány nem zet kö zi el is -
mert sé ge ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

dr. Mol nár Lász ló nak, az Ener gia Köz pont Kht. igaz ga -
tó já nak,

a Stu dent Ser vi ce Egye sü let meg szer ve zé sé ért és az
Abi lity Park lét re ho zá sá ért, a fo gya té kos ság gal élõ em be -

rek tár sa dal mi el fo gad ta tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Nagy Gé zá nak, a Stu dent Ser vi ce Egye sü let el nö ké nek,
a vas úti egész ség ügy ben vég zett há rom és fél év ti ze des

szak mai mun ká ja, gyó gyí tó, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Ro dics Ká roly nak, a Bu dai MÁV Kór ház or -
vos-igaz ga tó já nak, osz tály ve ze tõ fõ or vos nak,

tu do má nyos szer ve zõ te vé keny sé ge, ku ta tói mun kás sá -
ga, to váb bá az egye te mi és a pi a ci szfé ra kö zöt ti együtt mû -
kö dés új for má i nak ki ala kí tá sá ban ját szott fon tos sze re pe
el is me ré se ként

dr. Sán ta Im ré nek, a Pé csi Tu do mány egye tem Dél-Du -
nán tú li Ko ope rá ci ós Ku ta tá si Köz pont ja igaz ga tó já nak,
egye te mi do cens nek,

a ma gyar gaz da ság ban ki fej tett, el kö te le zett mun ká ja el is -
me ré se ként, amellyel hoz zá já rult a ha zai ipar bõ vü lé sé hez,
in no vá ci ó já hoz, ered mé nyes fej lõ dé sé hez, Ma gyar or szág
kö zép-eu ró pai re gi o ná lis köz pon ti sze re pé nek erõ sí té sé hez

dr. Szi ni Ist ván nak, a GE Hol dings Ma gyar or szág Kft.,
GE Hun ga ry Zrt. Igaz ga tó sá ga el nö ké nek,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat);
ki tün te tést ado má nyoz ta.

A Köz tár sa ság El nö ke
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter elõterjesztésére

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Mes ter há zy Sán dor né dr.-nak, a Gaz da sá gi és Köz le ke -
dé si Mi nisz té ri um Vál lal ko zá sok In teg rá ci ós Fel zár kóz ta -
tá sát Ko or di ná ló Fõ osz tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Sza lá ri Ist ván nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei
Ke res ke dõk Ér dek kép vi se le ti Szer ve ze te el nö ké nek,

Végh Ár pád nak, egyé ni vál lal ko zó nak,
dr. Zwik li Sán dor né nak, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Rt.

ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

Fe hér Mik lós nak, a Mis kol ci Vas ipa ri Rt. el nök-igaz ga -
tó já nak,

Ha mar né Sza bó Má ri á nak, az Út gaz dál ko dá si és Ko or -
di ná ci ós Igaz ga tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek,



Hu ray Gá bor nak, egyé ni vál lal ko zó nak,
Jó ri Zol tán Le ven té nek, a PHO E NIX Rub ber Gu mi ipa ri 

Kft. mun ka biz ton sá gi és kör nye zet irá nyí tá si ve ze tõ jé nek,
Schne i der Pé ter nek, a Ma gyar Köz út Kht. te rü le ti fõ -

mér nö ké nek,
dr. Sza bó György nek, a Ma gyar Pos ta Zrt. jo gi igaz ga tó -

já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

Ker tész Re zsõ nek, a Ke res ke del mi és Ven dég lá tó Vál -
lal ko zók So mogy Me gyei Ér dek kép vi se le te ügy ve ze tõ
társ el nö ké nek,

Sar ka di Nagy Emí li á nak, az Ipar tes tü le tek Or szá gos
Szö vet sé ge MV Ipa ros Új ság Szer kesz tõ sé ge fõ szer kesz -
tõ jé nek,

Szend rei Má tyás né nak, a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út 
Zrt. hu mán po li ti kai ka bi net ve ze tõ jé nek,

Végh Lász ló nak, a MÁV For gal mi Cso mó pont – Deb re -
cen cso mó pon ti ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést ado má nyoz ta.

A mi nisz ter
nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15-e al kal má ból

Be ré nyi Fe renc nek, a Ti sza Ci põ Zrt. ve zér igaz ga tó já -
nak,

dr. Bo bok György nek, a Ma gyar Köz tár sa ság Dub li ni
Nagy kö vet sé ge ta ná cso sá nak,

Csa tá ri Lász ló nak, a Csa tá ri Plast Kft. tu laj do no sá nak,
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Fe ke te La jos nak, a FAL CO Rt. ügy ve ze tõ igaz ga tó já -
nak,

Hor váth Ti bor nak, a Brau Un ion Sör gyá rak Nyrt. nagy -
ke res ke del mi me ne dzse ré nek,

Já vorsz ky Iván nak, a Ju ni or Achi e ve ment Ma gyar or -
szág Ala pít vány ügy ve ze tõ igazgatójának,

Ku rucz Zsig mond nak, mû sze rész kis ipa ros nak,
Schot ter Pé ter nek, az UR SA Sal gó tar ján Zrt. ter me lés -

ve ze tõ jé nek, mû sza ki igazgatójának,
Sza bó Csa bá nak, az Eg ri Ipar i Park Kft. ügy ve ze tõ

igaz ga tó já nak,
Tóth Ist ván nak, az Al ba Vo lán Zrt. ve zér igaz ga tó já nak

és
Vá pár Jó zsef nek, a Vál la la ti Kap cso la tok Fõ osz tály mb. 

ve ze tõ jé nek

„Magyar Gazdaságért Díj”-at;

Bé li Já nos nak, a MÁV Zrt. Köz pon ti Fel épít mény-vizs -
gá ló Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Gál Má ri á nak, a Há ló za ti Inf ra struk tú ra Fõ osz tály re fe -
ren sé nek,

Kis s Gyu lá nak, a MÁV Zrt. Kom bi ter mi nál Kft. ügy ve -
ze tõ igaz ga tó já nak,

Kosz éj Lász ló nak, a Ma gyar Köz út Kht. So mogy me -
gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek és

dr. Sza bó Ta más nak, a BKV Zrt. nyu gal ma zott MET -
RÓ üzem igaz ga tó já nak

„Baross Gábor Díj”-at;

Ba kos Len ke Évá nak, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek,

Lá zár Ká roly, egyé ni vál lal ko zó nak és
dr. Szö ré nyi Ká roly, a Ma gyar Ener gia Hi va tal Ener gia -

szol gál ta tá si és Fo gyasz tó vé del mi Fõ osz tály fõosztály -
vezetõjének

„Eötvös Loránd Díj”-at;

Bir ta lan Fe renc nek, az IN DEX 97 Kft. tu laj do no sá nak,
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Hur ton Ti bor nak, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal Ke res ke del mi és Pi ac-fel ügye le ti Ha tó ság ve -
ze tõ fõtanácsosának és

Ko csi Já nos nak, a Sop ro ni Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra 
fõ tit ká rá nak

„Klauzál Gábor Díj”-at;

An tal Lász ló nak, a Mo nor Te le fon Tár sa ság Rt. szak mai 
kap cso la tok volt igaz ga tó já nak, ko ráb bi al el nö ké nek
posztumusz

„Puskás Tivadar Díj”-at;

Bog nár Gé zá nak, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság út ügyi
hatósági referensének,

Csi ma Lász ló nak, a Ba la ton Vo lán Zrt. ve zér igaz ga tó já -
nak,

Ha lász Elõd nek, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va tal út ügyi ha tó sá gi referensének,

Her mán Sán dor nak, a Ma gyar Köz út Kht. Za la me gyei
Te rü le ti Igaz ga tó ság üzem mér nök ség vezetõjének,

Kis s Lász ló nak, a Ma gyar Köz út Kht. Haj dú-Bi har me -
gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Kis te le ki Jó zsef nek, a Ma gyar Köz út Kht. Ko má rom-
Esz ter gom me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság mér nök ség-ve ze -
tõ jé nek,
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Kosz to lá nyi György nek, a Ma gyar Köz út Kht. Pest me -
gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság mér nök ség-ve ze tõ jé nek,

Ko vács Lász ló nak, a MÁV Zrt. Pá lya vas út Üz let ág Bu -
da pes ti Te rü le ti Köz pont osz tály ve ze tõ jé nek,

Sass Ist ván nak, a Ma gyar Köz út Kht. Bor sod – Aba új –
Zemp lén me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek
és

dr. Sza bó Má ria Mag dol ná nak, a Köz le ke dés tu do má -
nyi In té zet Kht. tu do má nyos fõmunkatársának

„A Közlekedésért Érdemérem” szakmai érmet;

dr. Gál Mi hály nak, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Köz -
gaz da sá gi Sza bá lyo zá si Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek
és

Krut ki Jó zsef né dr.-nak, a Ma gyar Pos ta Zrt. Le vél Üz -
let ág há ló za ti igaz ga tó já nak

„A Hírközlésért Érdemérem” szakmai érmet;

dr. Ba logh Zsolt György nek, a Pé csi Tu do mány egye tem 
Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka r in té zet igaz ga tó já nak, egye -
te mi do cens nek, dékán-helyettesnek,

Bar ka Er nõ nek, a Ma gyar Ener gia Hi va tal Ener gia in -
for má ci ós és In for ma ti kai Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Be gid sán Pál nak, a Ma gyar Köz út Kht. Nóg rád me gyei
Te rü le ti Igaz ga tó ság gé pész-tech ni ku sá nak,

Be recz Já nos nak, a MÁV Zrt. Bel sõ El len õr zé si Igaz ga -
tó ság Üz let ági és Szol gál ta tá si El len õr zé si Osz tály
osztályvezetõjének,

Bre i ner né Var ga Il di kó nak, az In fo kom mu ni ká ci ós és
E-Gaz da ság Fõ osz tály szak mai fõtanácsadójának,

Faj szi La jos nak, az F.-I. GRO UP Kft. ügy ve ze tõ-tu laj -
do no sá nak,

Gál völ gyi Il di kó Ol gá nak, a Költ ség ve té si Fõ osz tály In -
téz mény Fel ügye le ti Osz tály ve ze tõ fõtanácsosának,

Prof. dr. Ga chá lyi Bé la Sán dor nak, a bu da pes ti MÁV
Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet I. szá mú Bel gyó gyá -
sza ti osz tály osz tály ve ze tõ fõorvosának,

Gás pár Lász ló nak, a Ma gyar Köz út Kht. So mogy me -
gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság mû sza ki fõ mun ka tár sá nak,

dr. Hárs völ gyi Ka ta lin nak, a Köz be szer zé si, Ter ve -
zés-ko or di ná ci ós és Kont roll ing Fõ osz tály fõ osz tály ve ze -
tõ jé nek,

Hóz Er zsé bet nek, a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Kht.
tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

Ivá nyi Ist ván nak, a Ma gyar Köz út Kht. Bács – Kis kun
me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Jan za Ist ván né nak, a bu da pes ti MÁV Kór ház és Köz -
pon ti Ren de lõ in té zet Ápo lá si Igaz ga tó ság ápo lá si
igazgatójának,

Ju hász Ist ván nak, a Ma gyar Köz út Kht. Tol na me gyei
Te rü le ti Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Ju hász Ti bor nak, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé -
si Hi va tal Ke res ke del mi és Pi ac-fel ügye le ti Ha tó ság köz -
rak tár-fel ügye le ti referensének,

Kecs ke mé ti Ot tó nak, a Ma gyar Ener gia Hi va tal Fo -
gyasz tó vé del mi Osz tály vil la mos- és táv hõ el lá tá si pa -
nasz ügy in té zõ jé nek,

Dr. Ke rék gyár tó Já nos nak, a Köz szol gál ta tá sok Szer -
ve zé se Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ker tész né, Tóth Ani kó nak, a Ma gyar Ener gia Hi va tal
Gaz da sá gi és Hu mán po li ti kai Fõ osz tály szám vi te li
vezetõjének,

Kol tai Jó zsef né nek, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal Ke res ke del mi és Pi ac-fel ügye le ti Ha tó ság me -
zõ gaz da sá gi referensének,

Dr. Koncz Bar ba rá nak, a Vál la la ti Kap cso la tok Fõ osz -
tály be fek te té si referensének,

Ko vács Ág nes nek, az Inf ra struk tú rá ért Fe le lõs Szak ál -
lam tit kár Tit kár sá ga sze mé lyi titkárának,

Kri zsán Ist ván nak, a Ma gyar Köz út Kht. Csong rád me -
gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság te rü le ti mi nõ ség irá nyí tá si
vezetõjének,

Mes ter Jó zsef né nek, a Ma gyar Köz út Kht. Nóg rád me -
gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság mû sza ki munkatársának,

Mol nár Ta más nak, a Va si Vo lán Zrt. üzem ve ze tõ jé nek,
Ná das Kor nél nak, a Fi nan szí ro zá si Programok Fõ osz -

tály nyug dí ja sá nak,
Né meth né Já ro li Eri ká nak, a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech -

no ló gi ai Hi va tal El nö ki Tit kár ság tit kár ság ve ze tõ jé nek,
Oláh An na má ri á nak, a Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz -

tály ve ze tõ fõtanácsosának,
Or bán Gyu lá nak, a Ma gyar Ener gia Hi va tal Vil la mos -

ener gia En ge dé lye zé si és Fel ügye le ti Fõ osz tály ve ze tõ
fõtanácsosának,

Prof. dr. Papp Ákos nak, a bu da pes ti MÁV Kór ház és
Ren de lõ in té zet osz tály ve ze tõ fõorvosának,

Pál di Ká roly nak, a KI SOSZ Nóg rád me gyei tag egye sü -
le te el nök sé gi tag já nak, me gyei és or szá gos küldöttnek,

Ra jecz ki Sán dor né nak, a GKM Szak szer ve zet ad mi -
niszt rá to rá nak,

Resz ke tõ Pet rá nak, a Stra té gi ai Fõ osz tály fõ osz tály ve -
ze tõ-he lyet te sé nek,

Si mó ka Pé ter nek, a Ma gyar Köz út Kht. Fej ér me gyei
Te rü le ti Igaz ga tó ság mû sza ki ellenõrének,

Sza bó And rás Vik tor nak, a Fi nan szí ro zá si Prog ra mok
Fõ osz tály ta ná cso sá nak,

Sza bó Mik lós nak, a PAN NON PO WER Tár sa ság cso -
port Pan non Hõ erõ mû Zrt. blokk mes te ré nek,

Sze i bert De zsõ nek, a KI SOSZ Ba ra nya me gyei tag egye -
sü le te el nök sé gi tag já nak, or szá gos küldöttnek,

Sztan kó Ilo ná nak, a Ma gyar Köz út Kht. Bé kés me gyei
Te rü le ti Igaz ga tó ság Te rü le ti Mû sza ki Ter ve zé si és Le bo -
nyo lí tó Osz tá lya osztályvezetõjének,

Szu csik Ani tá nak, a Vál la la ti Kap cso la tok Fõ osz tály be -
fek te té si referensének,

Tar dos Ger gely nek, a Stra té gi ai Fõ osz tály szak mai ta -
nács adó já nak,



Tar ko vács Sán dor nak, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Hi va ta la Frek ven cia gaz dál ko dá si Igaz ga tó ság vezetõ fõta -
nácsosának,

Tas ná di Lász ló nak, a Ma gyar Köz út Kht. He ves me gyei 
Te rü le ti Igaz ga tó ság He ve si Üzem mér nök sé ge vezetõjé -
nek,

Tho rocz kay Zsolt nak, a Há ló za ti Inf ra struk tú ra Fõ osz -
tály fõ osz tály ve ze tõ-helyettesének,

Tid ren czel Bé lá nak, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Trá si La jos nak, az Al bat ross PLAS TU NI ON Zrt. el nö -
ké nek,

dr. Vá gó Jú li á nak, az Üz le ti Kör nye zet Fej lesz té se Fõ -
osz tály ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

Var ga Fe renc nek, az Öve ges Jó zsef Gya kor ló Kö zép is -
ko la és Szak is ko la mér nök ta ná rá nak, ok ta tás ve ze tõ jé nek,

Vár he lyi Ju dit nak, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
 Magyar For ma ter ve zé si Ta nács iro da ve ze tõ jé nek,

Végh Já nos, egyé ni vál lal ko zó kõ mû ves mes ter nek,
Vö rös Ár pád nak, a Ma gyar Köz út Kht. Vas me gyei

 Területi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek és
Zá do ri Iván nak, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

 Közép-magyarországi Regionális Igaz ga tó ság Ki emelt
Ügyek Köz pont ja Ha jó zá si Hivatala vezetõjének

„Miniszteri Elismerést”-t

ado má nyo zott.

Jog sza bá lyok

2007. évi V.
tör vény

egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Marokkói Királyság között létrejött

euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás
kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, más rész rõl
a Ma rok kói Ki rály ság kö zött lét re jött eu ro-me di ter rán
 légiközlekedési Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la -
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 ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Euro-mediterrán légiközlekedési megállapodás
egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,

és másrészrõl a Marokkói Királyság között

A Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,

a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
Mál ta,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés szer zõ dõ fe -

lei, a továb biak ban: az EK-tag ál la mok, va la mint
az Eu ró pai Kö zös ség, a továb biak ban: a Kö zös ség,
egy rész rõl és

a Ma rok kói ki rály ság, a továb biak ban: Ma rok kó,
más rész rõl
az zal az óhaj jal, hogy elõ moz dít sák a lé gi fu va ro zók kö -

zöt ti tisz tes sé ges pi a ci ver se nyen, va la mint a 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
 légiközlekedési 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 – an nak ér de -
ké ben, hogy ele get te gye nek az uta sok és a szál lí 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 fu va ro zók
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 fu va ro zók mun ka vál la ló it is be le ért -
ve –  részesüljön a li be ra li zált meg ál la 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 el len irá nyul nak,

tu do má sul vé ve a Chi ca gó ban 1944. de cem ber 7-én alá -
írás ra meg nyi tott Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Egyez -
mény ben fog lal ta kat,
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az zal az óhaj jal, hogy egyen lõ fel té te le ket biz to sít sa nak
a lé gi fu va ro zók szá má ra,

el is mer ve, hogy az ál la mi tá mo ga tá sok hát rá nyo san be -
fo lyá sol hat ják a lé gi fu va ro zók kö zöt ti ver senyt, és ve szé -
lyez tet he tik ezen meg ál la po dás alap ve tõ cél ki tû zé se it,

meg erõ sít ve a kör nye zet vé de lem je len tõ sé gét a nem zet -
kö zi lé gi köz le ke dé si po li ti ka ki dol go zá sa és vég re haj tá sa
so rán, va la mint el is mer ve a szu ve rén ál la mok jo gát ar ra,
hogy e cél ból meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz za nak,

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, amennyi ben mind -
két fél ezen egyez mény ré szes fe le,

az zal a szán dék kal, hogy a meg lé võ lé gi köz le ke dé si
meg ál la po dá sok ke re té re épít ve meg nyis sák a pi a cok hoz
va ló hoz zá fé rést, és hogy a fo gyasz tók, a lé gi fu va ro zók, a
mun ka erõ és a kö zös sé gek mind két ol da lon a leg na gyobb
elõ nyö ket él vez zék,

fi gye lem be vé ve, hogy egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség
és tag ál la mai, és más rész rõl Ma rok kó kö zöt ti meg ál la po -
dás az eu ro-me di ter rán lé gi köz le ke dé si kap cso la tok ban
pre ce denst ké pez het az ezen alap ve tõ gaz da sá gi ága zat li -
be ra li zá ci ó já ból szár ma zó elõ nyök fo ko zá sa ér de ké ben,

meg ál la pít va, hogy az ilyen meg ál la po dás cél ja an nak
fo ko za tos, de át fo gó al kal ma zá sa, va la mint hogy egy meg -
fe le lõ me cha niz mus biz to sí ta ni tud ja a kö zös sé gi jog sza -
bá lyok kal va ló egy re tel je sebb har mo ni zá ci ót,
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 ál la po dás al kal ma -
zá sá ban:

1. ,,köl csö nö sen el fo ga dott szol gál ta tás” és „meg ha tá -
ro zott út vo nal”: az ezen meg ál la po dás 2. cik ke és I. mel -
lék le te sze rin ti nem zet kö zi lé gi köz le ke dés;

2. ,,meg ál la po dás”: e meg ál la po dás, an nak mel lék le tei 
és mó do sí tá sai;

3. ,,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, köz -
szol gál ta tás ként, díj vagy el len szol gál ta tás el le né ben tör -
té nõ szál lí tá sa, amely – a két sé gek el ke rü lé se vé gett – ma -
gá ban fog lal ja a me net rend sze rû és nem me net rend sze rû
(char ter) lé gi köz le ke dést, va la mint a tisz tán áru szál lí tó já -
ra to kat;

4. ,,tár su lá si meg ál la po dás”: az egy rész rõl az Eu ró pai
Kö zös sé gek és azok tag ál la mai, és más rész rõl a Ma rok kói
Ki rály ság kö zöt ti tár su lás lét re ho zá sá ról  szóló, Brüsszel -
ben, 1996. feb ru ár 26-án kelt eu ro-me di ter rán meg ál la po -
dás;

5. ,,kö zös sé gi mû kö dé si en ge dély”: az Eu ró pai Kö zös -
ség ben le te le pe dett lé gi fu va ro zók nak 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 tel össz hang ban adott és fenn tar tott mû kö dé si
en ge dély;

6. ,,egyez mény”: a Chi ca gó ban 1944. de cem ber 7-én
alá írás ra meg nyi tott Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si 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 pett va la mennyi mó do sí tást, ame lyet Ma rok kó
és az Eu ró pai Kö zös ség tag ál la ma vagy tag ál la mai is meg -
erõ sí tet tek, amennyi ben az adott kér dés szem pont já ból re -
le váns; va la mint

b) az Egyez mény 90. cik ké nek ér tel mé ben ah hoz 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 Ma rok kó és az Eu ró pai Kö zös ség tag ál la ma vagy
tag ál la mai vo nat ko zá sá ban is ha tály ba lé pett, amennyi ben
ezen kér dés szem pont já ból re le váns;

7. ,,tel jes költ ség”: a szol gál ta tás nyúj tás költ sé gé nek,
az ad mi niszt ra tív áta lány költ sé gek te kin te té ben fel szá mí -
tott éssze rû díj nak, va la mint – adott eset ben – a kör nye zet -
vé del mi költ sé ge ket tük rö zõ és ál lam pol gár ság ra va ló te -
kin tet nél kül ki sza bott va la mennyi al kal ma zan dó díj nak az 
össze ge;

8. ,,fe lek”: egy rész rõl a Kö zös ség vagy a tag ál la mok,
il let ve a Kö zös ség és tag ál la mai, a ha tás kö rük nek meg -
fele lõen, és más rész rõl Ma rok kó;

9. ,,ál lam pol gár”: a ma rok kói fél ese té ben bár mely,
ma rok kói ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze mély vagy
jog alany, il let ve az eu ró pai fél ese té ben va la mely tag ál lam 
ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ sze mély vagy jog alany,
amennyi ben a jog alany a ma rok kói fél ese té ben ma rok kói
ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze mé lyek vagy jog ala -
nyok, il let ve az eu ró pai fél ese té ben va la mely tag ál lam
vagy az V. mel lék let ben meg ha tá ro zott har ma dik or szá -
gok egyi ké nek ál lam pol gár sá gá val ren del ke zõ sze mé lyek
vagy jog ala nyok – köz vet len vagy több sé gi ré sze se dés ál -
ta li – ál lan dó, tény le ges el len õr zé se alatt áll;

10. ,,tá mo ga tá sok”: a ha tó sá gok vagy re gi o ná lis szer -
ve ze tek vagy egyéb ál la mi szer ve ze tek ál tal nyúj tott bár -
mely pénz ügyi hoz zá já ru lás, az az amennyi ben:

a) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy más ál -
la mi szer ve zet gya kor la ta pénz esz kö zök, pél dá ul jut ta tá -
sok, köl csö nök vagy tõ ke in jek ció köz vet len át ru há zá sát,
pénz esz kö zök nek a vál lal ko zás ré szé re tör té nõ le het sé ges
köz vet len át ru há zá sát, vagy a vál lal ko zás kö te le zett sé ge i -
nek, pél dá ul köl csön ga ran ci ák nak az át vál la lá sát fog lal ja
ma gá ban;

b) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy más ál -
la mi szer ve zet egyéb ként ese dé kes be vé te lé rõl le mond tak
vagy azt nem haj tot ták be;

c) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy egyéb
ál la mi szer ve zet az ál ta lá nos inf ra struk tú rá tól el té rõ áru kat 
vagy szol gál ta tá so kat biz to sít, vagy áru kat sze rez be vagy
szol gál ta tá so kat vesz igény be; il let ve

d) va la mely kor mány zat, re gi o ná lis szerv vagy egyéb
ál la mi szer ve zet ki fi ze té se ket hajt vég re va la mely fi nan -
szí ro zá si me cha niz mus ré szé re, vagy egy ma gán szer vet
bíz meg, il let ve uta sít, hogy hajt son vég re egy vagy több,



az a), b) és c) pont ban is mer te tett olyan fel adat faj tát, ame -
lyek ren des kö rül mé nyek kö zött a kor mány ra há rul ná nak,
és va ló já ban gya kor la ti lag nem kü lön böz nek a kor má nyok 
ál tal ál ta lá ban kö ve tett gya kor lat tól;
és ez ál tal elõnyt biz to sí ta nak;

11. ,,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;

12. ,,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 sa te kin te té ben a lé gi -
fu va ro zók vagy kép vi se lõ ik ál tal al kal ma zott dí jak és az
ilyen dí jak al kal ma zá sá nak fel té te lei;

13. ,,hasz ná la ti díj”: a lé gi tár sa sá gok ra a re pü lõ tér, a
re pü lõ tér kör nye zet vé del mi, lé gi na vi gá ci ós vagy lé gi köz -
le ke dés-vé del mi lé te sít mé nye i nek vagy szol gál ta tá sa i -
nak – be le ért ve a kap cso ló dó szol gál ta tá so kat és lé te sít mé -
nye ket is – igény be vé te lé ért ki sza bott díj;

14. ,,SE SAR”: az egy sé ges eu ró pai ég bolt mû sza ki
meg va ló sí tá sa, amely biz to sít ja az új ge ne rá ci ós lé gi for -
gal mi szol gál ta tá si rend sze rek ko or di nált, össze han golt
ku ta tá sát, fej lesz té sét és fel hasz ná lá sát;

15. ,,te rü let”: a Ma rok kói Ki rály ság 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 szi ge te ken fek võ) föld te rü le tek, bel vi zek és fel ség vi -
zek, va la mint az Eu ró pai Kö zös ség vo nat ko zá sá ban az
 Európai 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 lek sze rint; 
e meg ál la 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 uni ós lé gi köz le ke dé si in téz ke dé sek te -
kin te té ben va ló fel füg gesz té se foly ta tá sát a Gib ral tár re pü -
lõt eré rõl  szóló, 2006. szep tem ber 18-án Cor 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

16. ,,ille té kes ha tó sá gok”: a III. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott kor mány za ti szer vek vagy jog ala nyok. Az ille té kes
ha tó sá gok jog ál lá sá ra vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyok
bár mely mó do sí tá sá ról az érin tett szer zõ dõ fél ér te sí ti a
má sik szer zõ dõ fe let.

I. CÍM

GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

2. cikk

Forgalmi jogok

(1) Amennyi ben az I. mel lék let más ként nem ren del ke -
zik, a fe lek a má sik fél lé gi fu va ro zói ál tal foly ta tott nem -

zet kö zi lé gi köz le ke dés te kin te té ben az aláb bi jo go kat biz -
to sít ják a má sik fél nek:

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 le szál lás jo ga, amennyi ben az nem

uta sok fel vé te lé re vagy le szál lí tá sá ra, poggyász, áru
és/vagy pos tai 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 (nem-ke res ke del mi cé lú le -
szál lás);

c) meg ha tá ro zott út vo na lon köl csö nö sen el fo ga dott
szol gál ta tás nyúj tá sa so rán a te rü le tén va ló le szál lás jo ga
uta sok, áru és/vagy pos tai kül de mény lé gi fu va ro zás -
ba – kü lön vagy együt te sen – tör té nõ fel vé te le vagy le szál -
lí tá sa/ki ra ká sa ér de ké ben; va la mint

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

(2) E meg ál la 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 Ma rok kó lé gi fu va ro zó it bár mely
EK-tag ál lam te rü le tén ezen EK-tag ál lam te rü le té nek egy
má sik pont ja fe lé tar tó uta sok, poggyász, áru és/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;

b) fel jo go sít ja a Kö zös ség lé gi fu va ro zó it Ma rok kó te -
rü le tén Ma rok kó te rü le té nek egy má sik pont ja fe lé tar tó
uta sok, poggyász, áru és/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.

3. cikk

Engedélyezés

Az egyik fél va la mely lé gi fu va ro zó ja ál tal be nyúj tott,
mû kö dé si en ge dély re irá nyu ló ké re lem kéz hez vé te le kor a
má sik fél ille té kes ha tó sá gai a le he tõ leg rö vi debb el já rá si
idõn be lül meg ad ják a meg fe le lõ en ge dé lye ket, amennyi -
ben:

a) ma rok kói lé gi fu va ro zó ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye Ma rok -
kó ban van, és en ge dé lyét, va la mint min den egyéb kap cso -
ló dó ok má nyát a Ma rok kó jog sza bá lya i nak meg fele lõen
sze rez te;

– Ma rok kó gya ko rol ja vagy tart ja fenn a lé gi fu va ro zó
tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét; va la mint

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál lam pol -
gá rok ke zé ben van és ma rad, va la mint tény le ges el len õr zé -
sét Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál lam pol gá rok vég zik,
vagy tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé gi ré sze se dés
ré vén az EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol -
gá rai ke zé ben van és tény le ges el len õr zé sét az EK-tag ál la -
mok és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol gá rai vég zik;

b) a Kö zös ség lé gi fu va ro zó ja ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye az Eu ró -
pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ér tel mé ben va la mely
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EK-tag ál lam te rü le tén van, és kö zös sé gi mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zik; va la mint

– a lé gi fu va ro zó tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét a
lé gi üze mel te tõi en ge dély ki adá sá ért fe le lõs EK-tag ál la ma 
gya ko rol ja és tart ja fenn, va la mint egy ér tel mû en meg ha tá -
roz ták az ille té kes lé gi for gal mi ha tó sá got;

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén az EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la -
mok ál lam pol gá rai, vagy az V. mel lék let ben fel so rolt
egyéb ál la mok és/vagy ezen ál la mok ál lam pol gá rai ke zé -
ben van;

c) a lé gi fu va ro zó meg fe le lõ mi nõ sí tés sel ren del ke zik
ah hoz, hogy meg fe lel jen 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 14. cikk ben (Re pü lés biz ton ság) és a 15. cikk ben
(A lé gi köz le ke dés vé del me) fog lalt ren del ke zé se ket fenn -
tart ják és al kal maz zák.

4. cikk

Engedélyek visszavonása

(1) Bár mely fél ille té kes ha tó sá gá nak jo gá ban áll a má -
sik fél lé gi fu va ro zó ja üze mel te té si 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 fu -
va ro zó já nak mû kö dé sét egyéb mó don fel füg gesz te ni vagy
kor lá toz ni, amennyi ben:

a) ma rok kói lé gi fu va ro zó ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye nem Ma -
rok kó ban van, és en ge dé lyét, va la mint bár mely egyéb kap -
cso ló dó ok má nyát nem a Ma rok kói Ki rály ság jog sza bá -
lya i nak meg fele lõen sze rez te;

– nem Ma rok kó gya ko rol ja és tart ja fenn a lé gi fu va ro -
zó tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét; vagy

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén nem Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál -
lam pol gá rok vagy EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la mok 
ál lam pol gá rai ke zé ben van, va la mint tény le ges el len õr zé -
sét nem Ma rok kó és/vagy ma rok kói ál lam pol gá rok vagy
EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol gá rai
vég zik;

b) a Kö zös ség lé gi fu va ro zó ja ese té ben:
– a lé gi fu va ro zó gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye 

és adott eset ben lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye az Eu ró -
pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ér tel mé ben nem va la -
mely EK-tag ál lam te rü le tén van, vagy nem ren del ke zik
kö zös sé gi mû kö dé si en ge déllyel;

– a lé gi fu va ro zó tény le ges sza bá lyo zá si el len õr zé sét
nem a lé gi üze mel te tõi en ge dély ki adá sá ért fe le lõs
EK-tag ál lam gya ko rol ja és tart ja fenn, vagy nem ha tá roz -
ták meg egy ér tel mû en az ille té kes lé gi for gal mi ha tó sá got;
vagy

– a lé gi fu va ro zó tu laj don jo ga köz vet le nül vagy több sé -
gi ré sze se dés ré vén nem EK-tag ál la mok és/vagy EK-tag ál -

la mok ál lam pol gá rai, vagy az V. mel lék let ben fel so rolt
egyéb ál la mok és/vagy ál la mok ál lam pol gá rai ke zé ben
van, va la mint tény le ges el len õr zé sét nem EK-tag ál la mok
és/vagy EK-tag ál la mok ál lam pol gá rai, vagy az V. mel lék -
let ben fel so rolt egyéb ál la mok és/vagy ál la mok ál lam pol -
gá rai vég zik;

c) a lé gi fu va ro zó nem tet t ele get az e meg ál la po dás
6. cik ké ben (Jog sza bá lyok al kal ma zá sa) em lí tett tör -
vényeknek és ren del ke zé sek nek; vagy

d) a 14. cikk ben (Re pü lés biz ton ság) és a 15. cikk ben
(A lé gi köz le ke dés vé del me) fog lalt ren del ke zé se ket nem
tart ják fenn és nem al kal maz zák.

(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 (1) be -
kez dés c) és d) pont já nak va ló to váb bi meg nem fe le lés
meg elõ zé se cél já ból – ki zá ró lag a má sik fél illeté kes ha tó -
sá ga i val foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen gya ko rol ha tók.

5. cikk

Beruházás

Egy ma rok kói lé gi fu va ro zó va la mely EK-tag ál lam vagy 
an nak ál lam pol gá rai több sé gi tu laj don jo gá hoz vagy tény -
le ges el len õr zé sé hez, il let ve kö zös sé gi lé gi fu va ro zó Ma -
rok kó vagy an nak ál lam pol gá rai ke zé ben lé võ több sé gi
tulajdon jogához vagy tény le ges el len õr zé sé hez az e meg -
ál la po dás  által lét re ho zott ve gyes bi zott ság elõ ze tes ha tá -
ro za ta szük sé ges.

Ez a ha tá ro zat meg ha tá roz za az e meg ál la po dás sze rin ti
köl csö nö sen el fo ga dott szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, vala -
mint a har ma dik or szá gok és a fe lek kö zöt ti szol gál ta tá -
sok ra vo nat ko zó fel té te le ket. E meg ál la po dás 22. cik ké nek 
(9) be kez dé se nem vo nat ko zik az ilyen tí pu sú ha tá ro za tok ra.

6. 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 fu va ro zó i -
nak 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, il let ve a 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 fu va ro zói ál -
tal szál lí tott uta sok nak, sze mély zet nek vagy áru nak meg
kell fe lel ni ük – il let ve azok ne vé ben meg kell fe lel ni – a lé -
gi jár mû vel 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).

7. cikk

Verseny

E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban – amennyi ben a meg -
ál la po dás nem tar tal maz egye di sza bá lyo kat – a tár su lá si
meg ál la po dás IV. cí me II. fe je ze té nek (,,Ver seny és más
gaz da sá gi ren del ke zé sek”) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

8. cikk

Támogatások

(1) A fe lek el is me rik, hogy a lé gi fu va ro zók ré szé re
nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok tor zít ják a ver senyt, vagy a
ver seny tor zu lá sá val fe nye get nek az ál tal, hogy a lé gi köz -
le ke dé si szol gál ta tá sok nyúj tá sa te kin te té ben elõny ben ré -
sze sí te nek egyes vál lal ko zá so kat, va la mint hogy azok ve -
szé lyez te tik a meg ál la po dás alap ve tõ cél ki tû zé se it, és
össze e gyez tet he tet le nek a nyi tott lég tér el vé vel.

(2) Amennyi ben az egyik fél egy jog sze rû cél ki tû zés el -
éré se ér de ké ben el en ged he tet len nek íté li va la mely, e meg -
ál la po dás ke re té ben üze mel te tett lé gi fu va ro zó vagy lé gi -
fu va ro zók ál la mi tá mo ga tá sát, az ilyen tá mo ga tá sok nak a
cél ki tû zés sel ará nyos nak, át lát ha tó nak kell len ni ük, to váb -
bá a má sik fél lé gi fu va ro zó i ra gya ko rolt ked ve zõt len ha tá -
su kat a le he tõ leg ki sebb re kell csök ken te ni. Az ilyen tá mo -
ga tást nyúj tó fél ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a má sik fe let
az ilyen tá mo ga tás nyúj tá sá ra irá nyu ló szán dé ká ról, va la -
mint an nak az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek kel va ló össze egyez tet he tõ sé gé rõl.

(3) Amennyi ben az egyik fél úgy vé li, hogy a má sik fél
ál tal vagy adott eset ben a fe lek tõl el té rõ or szág ál la mi
vagy kor mány za ti szer ve ál tal nyúj tott tá mo ga tás össze -
egyez tet he tet len a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek kel, a 22. cikk ér tel mé ben kér he ti a ve gyes bi -
zott ság össze hí vá sát a kér dés meg vizs gá lá sa és a jo gos nak
ta lált ag gá lyok ra va ló meg fe le lõ vá la szok ki dol go zá sa ér -
de ké ben.

(4) Amennyi ben va la mely vi ta a ve gyes bi zott ság ke re -
tei kö zött nem ren dez he tõ, a fe lek fenn tart ják a jo got szub -
ven ció el le nes in téz ke dé se ik al kal ma zá sá nak le he tõ sé gé re.

(5) E cikk ren del ke zé sei nem sér tik a fe lek nek a fe lek te -
rü le tén ér vény ben lé võ, az alap ve tõ lé gi szol gál ta tá si és
köz szol gál ta tá si kö te le zett sé gek re vo nat ko zó tör vényeit
és ren del ke zé se it.

9. cikk

Kereskedelmi lehetõségek

(1) A fe lek lé gi fu va ro zói kép vi se le ti iro dá kat hoz hat nak 
lét re a má sik fél te rü le tén a lé gi köz le ke dés és a kap cso ló -
dó te vé keny sé gek rek lá mo zá sa és ér té ke sí té se cél já ból.

(2) A fe lek lé gi fu va ro zói – 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 fenn 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, a má sik fél te rü -
le tén tör té nõ föl di ki szol gá lás te kin te té ben min den lé gi fu -
va ro zó nak jo gá ban áll:

i. sa ját föl di ki szol gá lá sát (,,sa ját ki szol gá lás”) ma ga vé -
gez ni, vagy vá lasz tá sa sze rint

ii. tel jes vagy rész le ges föl di 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) A föl di ki szol gá lás aláb bi ka te gó ri ái, az az
„a poggyász”-ke ze lés, „a for gal mi elõ tér” ke ze lé se, „az
üzem anyag és olaj” ke ze lé se, va la mint – „a te her áru nak és
a pos tai kül de mény nek” a re pü lõ tér épü le te és a lé gi jár mû
kö zöt ti fi zi kai ke ze lé se te kin te té ben – a te her áru és pos tai
kül de mény ke ze lé se ese té ben az a) pont i. és ii. al pont ja
sze rin ti jo gok ki zá ró lag a má sik fél te rü le tén ha tá lyos tör -
vényeknek és ren del ke zé sek nek meg fe le lõ egye di kor lá to -
zá sok nak vet he tõk alá. 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 föl di 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 fu va ro zó 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 -
köz ér ték-csök ke nés utá ni éssze rû meg té rü lést.

(4) Mind két fél bár mely lé gi fu va ro zó ja köz vet le nül
és/vagy – a lé gi fu va ro zó sza bad mér le ge lé se sze rint – ér té -
ke sí té si ügy nö ke in vagy a lé gi fu va ro zó ál tal ki je lölt egyéb
köz ve tí tõn ke resz tül ér té ke sít he ti a má sik fél te rü le tén lé -
gi köz le ke dé si szol gál ta tá sa it. Min den lé gi fu va ro zó jo go -
sult ilyen szál lí tá si szol gál ta tást ér té ke sí te ni, és bár mely
sze mély jo go sult ilyen szál lí tá 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 fu va ro zó jo go sult a 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 -
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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 kell en ge dé lyez ni.

(6) A fe lek lé gi fu va ro zói 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 fu va ro zói 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 ál la 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 fu -
va ro zó ja együtt mû kö dé si ke res ke del mi – pél dá ul hely -
bérleti (bloc ked spa ce) vagy hely meg osz tá si (co de
 share) – meg ál la po dá so kat köt het:

a) a fe lek bár mely lé gi fu va ro zó já val; va la mint
b) har ma dik or szág bár mely lé gi fu va ro zó já val; va la -

mint
c) bár mely fel szí ni, szá raz föl di vagy ten ge ri fu va ro zó -

val;
amennyi ben: i. az ilyen meg ál la 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 meg fe lel nek az ilyen meg ál la po dá sok ban ál ta lá -
ban al kal ma zott biz ton sá gi és ver seny jo gi kö ve tel mé nyek -
nek. A hely meg osz tá si meg ál la po dás ke re té ben ér té ke sí -
tett sze mély szál lí tá si szol gál ta tá sok te kin te té ben a vá sár -
lót az ér té ke sí tés he lyén, de le ga láb bis a be szál lást meg -
elõ zõ en tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy mely fu va ro zó üze -
mel te ti a szol gál ta tás egyes sza ka sza it.

(8) a) A sze mély szál lí tás te kin te té ben 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 a lé gi -
fu va ro zó a sa ját ne vé ben vég zi. A fel szí ni fu va ro zást vég -
zõ szol gál ta tók 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.
Az ilyen 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.

b) E meg ál la po dás bár mely egyéb ren del ke zé se el le né -
re a fe lek lé gi fu va ro zói 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, to váb bá 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 Ma rok kó és az Eu ró pai Kö zös ség vagy har -
ma dik or szá gok te rü le tén lé võ bár mely pont ra vagy pont -
ról, be le ért ve a vám hi va tal lal ren del ke zõ va la mennyi re -
pü lõ tér re és re pü lõ tér rõl va ló szál lí tást is, és be le ért ve
adott eset ben a vám sza bad rak tár ban lé võ áru fu va ro zá sá ra 
a ha tá lyos tör vények és ren del ke zé sek alap ján vo nat ko zó
jo go(ka)t is. Az ilyen – fel szí nen vagy lé gi úton ha la -
dó – áru vám ke ze lés re jo go sult, il let ve az zal a re pü lõ té ri
vám hi va tal hoz le het for dul ni. A lé gi fu va ro zók ma guk
gon dos kod hat nak sa ját fel szí ni fu va ro zá suk ról, vagy biz -
to sít hat ják azt egyéb fel szí ni fu va ro zó val kö tött meg ál la -
po dás ré vén, be le ért ve a más lé gi fu va ro zók 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.

10. cikk

Vámok és illetékek

(1) Az egyik fél te rü le té re tör té nõ meg ér ke zés kor a má -
sik fél lé gi fu va ro zói 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, az
üzem- és ke nõ anya gok, a mû sza ki fo gyó esz kö zök, föl di
be ren de zé se ik, 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 (be le ért ve, de nem ki -
zá ró lag 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) a Kö -
zös ség nem ze ti vagy he lyi 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 il le té kek 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 il le té kek
alól, a nyúj tott szol gál ta tás költ sé gén ala pu ló il le té kek ki -
vé te lé vel:

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 fu va ro zó já 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 fu va ro zó ja 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 föl di 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) 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 fu va ro zó já 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) 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 fu va ro zó já 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;

e) a re pü lõt ere ken vagy te her áru ter mi ná lo kon fel hasz -
ná lan dó biz ton sá gi és vé del mi be ren de zé sek.

(3) Ez a meg ál la po dás nem men te sí ti az egyik fél ál tal a
te rü le tén a lé gi fu va ro zók ré szé re szol gál ta tott üzem anya -
got az (1) be kez dés ben em lí tet tek hez ha son ló adók, vá -
mok, dí jak és il le té kek alól. 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 fu va ro zó i nak be kell tar ta ni uk az adott te rü le ten
a lé gi jár mû-üzem anyag ér té ke sí té sé re, be szer zé sé re és fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó tör vé nye ket és ren del ke zé se ket.

(4) 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.

(5) 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 fu va ro zói az
(1) és (2) be kez dés 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 fu va ro zó val 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 sít.

(6) A meg ál la 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 il le té ke 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.

11. cikk

Használati díjak

(1) A fe lek nem vet nek ki a má sik fél lé gi fu va ro zó i ra a
sa ját, ha son ló nem zet kö zi lé gi szol gál ta tá so kat nyúj tó lé -
gi fu va ro zó ik ra ki ve tett nél ma ga sabb hasz ná la ti dí ja kat, il -
let ve nem en ge dé lye zik azok ki ve té sét.

(2) Meg emelt vagy új dí jak ki zá ró lag a dí jak meg ál la pí -
tá sá ért fe le lõs il le té kes ha tó sá gok és a fe lek lé gi fu va ro zói
kö zöt ti meg fe le lõ kon zul tá ci ót köve tõen vet he tõk ki. A
fel hasz ná ló kat éssze rû idõn be lül ér te sí te ni kell a hasz ná -
la ti dí jak mó do sí tá sá ra irá nyu ló va la mennyi ja vas lat ról an -
nak ér de ké ben, hogy a mó do sí tá sok vég re haj tá sa elõtt is -
mer tet hes sék ál lás pont ja i kat. A fe lek ösz tön zik az olyan
in for má ció cse rét is, amely a dí jak – e cikk el ve i nek meg fe -
le lõ – éssze rû sé gé nek, meg ala po zott sá gá nak és ará nyos sá -
gá nak pon tos ér té ke lé sé hez le het szük sé ges.

12. cikk

Díjszabás

Az e meg ál la 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 pe zik jó vá ha gyás tár gyát, azon ban azok ról – ki zá -
ró lag tá jé koz ta tás cél já ból – ér te sí tés kér he tõ. A tel jes
mér ték ben a Kö zös ség te rü le tén tör té nõ fu va ro zás dí ja a
kö zös sé gi jog ha tá lya alá tar to zik.

13. cikk

Statisztika

A fe lek ille té kes ha tó sá gai ké re lem re a má sik fél ille té -
kes ha tó sá ga i nak ren del ke zé sé re bo csát ják az egyik fél en -
ge déllyel ren del ke zõ lé gi fu va ro zó ja ál tal a köl csö nö sen el -
fo ga dott szol gál ta tá sok ke re té ben le bo nyo lí tott, a má sik
fél te rü le té re irá nyu ló vagy on nan ki in du ló for ga lom ra vo -
nat ko zó in for má ci ó kat és sta tisz ti kát, ugyan olyan for má -
ban, amint azt az en ge déllyel ren del ke zõ lé gi fu va ro zók a
nem ze ti ille té kes ha tó sá gok szá má ra el ké szí tet ték és be -
nyúj tot ták. A fe lek ille té kes ha tó sá gai ál tal a má sik fél ille -
té kes ha tó sá ga i tól ké rel mez he tõ, for ga lom ra vo nat ko zó
to váb bi sta tisz ti kai ada tok át adá sa – bár mely fél kérel -
mére – a ve gyes bi zott ság ban foly ta tott meg be szé lé sek tár -
gyát ké pe zi.

II. CÍM

SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

14. cikk

Repülésbiztonság

(1) A fe lek a Kö zös ség re pü lés biz ton ság ra vo nat ko zó, a
VI. mel lék let A. pont já ban meg ha tá ro zott jog sza bá lya i nak 
meg fele lõen jár nak el, az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek sze rint.

(2) A fe lek biz to sít ják, hogy amennyi ben az egyik fél ál -
tal be jegy zett és a má sik fél te rü le tén lé võ, a nem zet kö zi
lé gi for ga lom szá má ra nyi tott re pü lõt ere ken le szál ló lé gi -
jár mû te kin te té ben fel me rül az egyez mény alap ján meg ha -
tá ro zott nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si biz ton sá gi elõ írások
be nem tar tá sá nak a gya nú ja, azt az adott má sik fél ille té -
kes ha tó sá gai a fe dél zet re és a lé gi jár mû kör nye ze té re ki -
ter je dõ, a for gal mi elõ té ren el vég zett el len õr zés nek ve tik
alá a lé gi jár mû és sze mély ze te ok má nya i nak, va la mint a
lé gi jár mû és an nak be ren de zé sei lát ha tó ál la po tá nak vizs -
gá la ta ér de ké ben.
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(3) Bár mely fél bár mi kor kér he ti kon zul tá ció le foly ta tá -
sát a má sik fél ál tal fenn tar tott biz ton sá gi elõ írások te kin -
te té ben.

(4) E meg ál la po dás egyet len ren del ke zé se sem ér tel -
mez he tõ oly mó don, hogy az kor lá toz za va la mely fél ille -
té kes ha tó sá ga i nak azon ha tás kö rét, hogy meg fe le lõ és
azon na li in téz ke dé se ket hoz zon min den olyan eset ben,
ami kor meg bi zo nyo so dik ar ról, hogy va la mely lé gi jár mû,
ter mék vagy te vé keny ség eset leg:

a) nem fe le l meg – az al kal ma zan dó jo gi esz köz függ -
vé nyé ben – az egyez mény alap ján vagy a VI. mel lék let
A. ré szé ben meg ha tá ro zott jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott
mi ni mum sza bá lyok nak,

b) ko moly – a (2) be kez dés ben em lí tett el len õr zés so -
rán meg ál la pí tott – ag go da lom ra ad okot ab ban a te kin tet -
ben, hogy a lé gi jár mû vagy a lé gi jár mû üze mel te té se nem
fe le l meg – az al kal ma zan dó jo gi esz köz függ vé nyé -
ben – az egyez mény alap ján vagy a VI. mel lék let A. pont -
já ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott mi ni -
mum sza bá lyok nak, vagy

c) ko moly ag go da lom ra ad okot ab ban a te kin tet ben,
hogy nem va ló sul meg – az al kal ma zan dó jo gi esz köz
függ vé nyé ben – az egyez mény alap ján vagy a VI. mel lék -
let A. pont já ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok ban meg ál la -
pí tott mi ni mum sza bá lyok tény le ges fenn tar tá sa és al kal -
ma zá sa.

(5) Amennyi ben az egyik fél ille té kes ha tó sá gai a
(4) be kez dés sze rin ti in téz ke dést hoz nak, ar ról – az ilyen
in téz ke dés meg in do ko lá sá val – ha la dék ta la nul ér te sí tik a
má sik fél ille té kes ha tó sá ga it.

(6) Amennyi ben a (4) be kez dés al kal ma zá sá ban ho zott
in téz ke dé se ket az azok alap já ul szol gá ló ok meg szû né se
után nem szün te tik meg, bár me lyik fél a ve gyes bi zott ság
elé utal hat ja a kér dést.

15. cikk

A légi közlekedés védelme

(1) Mi vel a pol gá ri lé gi jár mû vek, uta sa ik és sze mély ze -
tük biz ton sá gá nak vé del me a nem zet kö zi lé gi szol gál ta tá -
sok nyúj tá sá nak alap ve tõ elõ fel té te le, a fe lek újó lag meg -
erõ sí tik a pol gá ri lé gi köz le ke dés biz ton sá gá nak a jog el le -
nes be avat ko zá sok kal szem be ni vé del mé re irá nyu ló köl -
csö nös kö te le zett sé ge i ket, és kü lö nö sen a Chi ca gói Egyez -
mény bõl, 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 bõl, 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 egyez mény bõl, a
pol gá ri re pü lés 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 bõl, a nem zet kö zi pol gá ri lé gi köz le ke -
dést szol gá ló 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 bõl, va la mint a plasz ti kus
rob ba nó anya gok, azok fel de rí té se cél já ból tör té nõ meg je -
lö lé sé rõl  szóló, 1991. már ci us 1-jén Mont re al ban alá írt
egyez mény bõl, amennyi ben ezen egyez mé nyek nek mind -
két fél ré szes fe le, va la mint a pol gá ri lé gi köz le ke dés biz -
ton sá gá ra vo nat ko zó va la mennyi egyéb olyan egyez mény -
bõl és jegy zõ könyv bõl ame lyek nek mind két fél ré sze se
ere dõ kö te le zett sé ge i ket.

(2) A fe lek ké re lem re min den szük sé ges se gít sé get
meg ad nak egy más nak a pol gá ri lé gi jár mû vek jog el le nes
ha ta lom ba ke rí té sé re irá nyu ló cse lek mé nyek, és 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 len irá nyu ló jog el le -
nes cse lek mé nyek, va la mint a pol gá ri lé gi köz le ke dés biz -
ton sá gát fe nye ge tõ bár mely egyéb ve szély meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben.

(3) A fe lek az 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 (ICAO) ál tal meg -
ál la pí tott és a Chi ca gói Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ, a
lé gi köz le ke dés vé del mé re vo nat ko zó elõ írásoknak
és – amennyi ben al kal maz zák azo kat – ja va solt gya kor lat -
nak meg fele lõen jár nak el, amennyi ben az ilyen vé del mi
ren del ke zé sek a fe lek re vo nat koz nak. Mind két fél elõ ír ja,
hogy a te rü le tén be jegy zett lé gi jár mû vek üze mel te tõi,
azon üze mel te tõk, ame lyek gaz da sá gi te vé keny sé gé nek
szék he lye vagy ál lan dó la kó 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 lé gi -
köz le ke dés-vé del mi ren del ke zé sek nek 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 és
cso mag ja ik át vizs gá lá sa, va la mint a sze mély zet nek, a te -
her áru nak (a poggyászt is be le ért ve) 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 meg fe le lõ 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 ve szély 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 elõ ír hat ja lé gi fu va ro zó ik szá má ra
a (3) be kez dés ben em lí tett lé gi köz le ke dés-vé del mi elõ -
írások be tar tá sát az adott má sik fél te rü le té re tör té nõ be lé -
pés, az on nan tör té nõ ki lé pés, il let ve az ott tar tóz ko dás so -
rán. A fe lek jó in du la tú an jár nak el a má sik fél nek az egyes
konk rét ve szé lyek kel szem be ni, éssze rû kü lön le ges vé del -
mi in téz ke dé sek meg té te lé re irá nyu ló ké rel me te kin te té -
ben is.

(5) Pol gá ri lé gi jár mû jog el le nes ha ta lom ba ke rí té se, il -
let ve ilyen ve szély fenn ál lá sa, vagy más, az ilyen lé gi jár -
mû, an nak uta sai és sze mély ze te, re pü lõt erek vagy 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 an nak 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.

(6) 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, azon na li konzultá -
ciót kér het a má sik fél tõl.

(7) Ezen meg ál la po dás 4. cik ké nek (En ge dé lyek vissza -
vo ná sa) sé rel me nél kül, amennyi ben az ilyen ké re lem be -
nyúj tá sá tól szá mí tott ti zen öt (15) na pon be lül nem si ke rül
ki elé gí tõ meg egye zés re jut ni, az ala pot szol gál tat mind két
fél lé gi fu va ro zói üze mel te té si en ge dé lyé nek és mû sza ki
en ge dé lyé 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.

(8) Azon na li és rend kí vü li fe nye ge tés ese té ben a fe lek a
ti zen öt (15) nap le tel te elõtt ide ig le nes in téz ke dé se ket hoz -
hat nak.

(9) A (7) be kez dés sel össz hang ban ho zott bár mely in -
téz ke dést meg kell szün tet ni, amint a má sik fél tel je sí ti
e cikk ren del ke zé se it.

16. cikk

Légiforgalmi szolgáltatás

(1) A fe lek a VI. mel lék let B. ré szé ben meg ha tá ro zott
jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek meg fele lõen jár nak el, az
aláb bi ak ban meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján.

(2) A fe lek a le he tõ leg szo ro sabb együtt mû kö dés mel -
lett kö te le zik el ma gu kat a lé gi for gal mi szol gál ta tás te rü le -
tén az egy sé ges eu ró pai ég bolt Ma rok kó ra tör té nõ ki ter -
jesz té se cél já ból, a je len le gi biz ton sá gi elõ írások és az
 európai ál ta lá nos lé gi for gal mi elõ írások össz ha té kony sá -
gá nak ja ví tá sa, va la mint a ka pa ci tá sok op ti ma li zá lá sa és a
ké sé sek csök ken té se ér de ké ben.

(3) Az egy sé ges eu ró pai ég bolt ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá nak a te rü le tü kön tör té nõ egy sze rû sí té se
ér de ké ben:

a) Ma rok kó meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket a lé -
gi for gal mi szol gál ta tás in téz mé nyi szer ke ze té nek az egy -
sé ges eu ró pai ég bolt hoz tör té nõ iga zí tá sa ér de ké ben, kü lö -
nö sen a lé gi na vi gá ci ós szol gál ta tók tól leg alább mû kö dé -
sük ben füg get len, vo nat ko zó nem ze ti fel ügye le ti szer vek
lét re ho zá sa ré vén; va la mint

b) A Kö zös ség tár sul Ma rok kó val a lé gi na vi gá ci ós
szol gá la tok, a lég tér és az in te ro pe ra bi li tás te rü le té re vo -
nat ko zó, az egy sé ges eu ró pai ég bolt cél ki tû zé sé bõl ere dõ
ope ra tív kez de mé nye zé sek te kin te té ben, kü lö nö sen Ma -
rok kó erõ fe szí té se i nek a funk ci o ná lis lég tér blok kok ki ala -
kí tá sá ba va ló ko rai be vo ná sa vagy a SE SAR meg fe le lõ
 koordinálása ré vén.

17. cikk

Környezetvédelem

(1) A fe lek a VI. mel lék let C. ré szé ben meg ha tá ro zott, a
lé gi köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak
meg fele lõen jár nak el.

(2) Ezen meg ál la po dás ren del ke zé sei nem ér tel mez he -
tõk úgy, hogy kor lá toz zák va la mely fél ille té kes hatósá -
gainak ar ra irá nyu ló ha tás kö rét, hogy azok meg fe le lõ in -
téz ke dé se ket hoz za nak a meg ál la po dás ér tel mé ben vég zett 
nem zet kö zi lé gi köz le ke dés kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá -
nak ki kü szö bö lé se vagy egyéb mó don tör té nõ ke ze lé se
cél já ból, fel té ve hogy az ilyen in téz ke dé se ket ál lam pol -
gár ság ra va ló te kin tet nél kül al kal maz zák.

18. cikk

Fogyasztóvédelem

A fe lek a VI. mel lék let D. ré szé ben meg ha tá ro zott, a lé -
gi köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak
meg fele lõen jár nak el.

19. cikk

Számítógépes helyfoglalási rendszerek

A fe lek a VI. mel lék let E. ré szé ben meg ha tá ro zott, a lé gi 
köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak meg -
fele lõen jár nak el.

20. cikk

Szociális szempontok

A fe lek a VI. mel lék let F. ré szé ben meg ha tá ro zott, a lé gi 
köz le ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak meg -
fele lõen jár nak el.

III. CÍM

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Értelmezés és végrehajtás

(1) A fe lek meg hoz nak va la mennyi meg fe le lõ – ál ta lá -
nos vagy egye di – in téz ke dést az e meg ál la po dás ból ere dõ
kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben, va la -
mint tar tóz kod nak bár mely olyan in téz ke dés tõl, amely ve -
szé lyez tet né e meg ál la po dás cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá -
sát.

(2) Mind két fél fe le lõs a meg ál la po dás nak, va la mint kü -
lö nö sen a VI. mel lék let ben fel so rolt, a lé gi köz le ke dés re
vo nat ko zó ren de le tek nek és irány el vek nek a te rü le tén va ló 
meg fe le lõ vég re haj tá sá ért.
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(3) Mind két fél meg ad a má sik fél nek min den szük sé ges 
in for má ci ót és se gít sé get az eset le ges jog sér té sek re vo nat -
ko zó, a má sik fél ál tal e meg ál la po dás nak meg fele lõen, sa -
ját ha tás kö ré ben el vég zett vizs gá la tok ese té ben.

(4) Amennyi ben a fe lek az e meg ál la po dás ál tal rá juk
ru há zott ha tás kör ke re té ben a má sik fél ér de kelt sé gé be tar -
to zó és a má sik fél ha tó sá ga it vagy vál lal ko zá sa it érin tõ
kér dés ben jár nak el, a má sik fél ille té kes ha tó sá ga it – a
vég sõ dön tést meg elõ zõ en – tel jes kö rû en tá jé koz tat ják, és
le he tõ sé get biz to sí ta nak ré szé re ész re vé te lek té te lé re.

22. cikk

Vegyes bizottság

(1) Lét re jön a fe lek kép vi se lõ i bõl ál ló bi zott ság
(a továb biak ban: ve gyes bi zott ság), amely fe le l e meg ál la -
po dás al kal ma zá sá ért és biz to sít ja an nak meg fe le lõ vég re -
haj tá sát. E cél ból aján lá so kat tesz és ha tá ro za to kat hoz az
e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott ese tek ben.

(2) A ve gyes bi zott ság ha tá ro za ta it együt te sen fo gad ja
el, és azok a fe lek re néz ve kö te le zõ erõ vel bír nak. A fe lek
azo kat sa ját sza bá lyo zá suk nak meg fe le lõ en hajt ják vég re.

(3) A ve gyes bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább
éven te egy szer ülé se zik. Mind két fél kér he ti ülés össze hí -
vá sát.

(4) Bár mely fél kér he ti a ve gyes bi zott ság ülé sé nek
össze hí vá sát az e meg ál la po dás ér tel me zé sé re vagy al kal -
ma zá sá ra vo nat ko zó bár mely kér dés meg ol dá sa ér de ké ben 
is. Az ülést a le he tõ leg ko ráb bi idõ pont ra kell össze hív ni,
de – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – leg ké sõbb a ké re lem 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két hó na pon be lül.

(5) E meg ál la po dás meg fe le lõ vég re haj tá sa ér de ké ben a
fe lek in for má ci ót cse rél nek és – bár mely fél ké ré sé -
re – kon zul tá ci ó kat tar ta nak a ve gyes bi zott ság ke re té ben.

(6) A ve gyes bi zott ság – ha tá ro za tá val – el já rá si sza -
bály za tot fo gad el.

(7) Amennyi ben va la me lyik fél úgy vé li, hogy a ve gyes
bi zott ság egy ha tá ro za tát a má sik fél nem meg fele lõen
hajt ja vég re, az elõb bi kér he ti a kér dés nek a ve gyes bi zott -
ság ke re té ben tör té nõ meg vi ta tá sát. Amennyi ben a ve gyes
bi zott ság a meg ke re sé sét kö ve tõ két hó na pon be lül nem tu -
d dön tést hoz ni a kér dés ben, a ké rel me zõ fél a 24. cikk
alap ján meg fe le lõ át me ne ti véd in téz ke dé se ket hoz hat.

(8) A ve gyes bi zott ság ha tá ro za tai tar tal maz zák a fe lek
ál ta li vég re haj tás idõ pont ját és va la mennyi egyéb in for má -
ci ót, ame lyek érint he tik a gaz da sá gi sze rep lõ ket.

(9) A (2) be kez dés sé rel me nél kül, amennyi ben a ve -
gyes bi zott ság nem hoz ha tá ro za tot a meg ke re sé sét kö ve tõ
ha t hó na pon be lül az elé utalt kér dés ben, a fe lek a 24. cikk
alap ján meg fe le lõ át me ne ti véd in téz ke dé se ket hoz hat nak.

(10) A ve gyes bi zott ság meg vizs gál ja a több sé gi ré sze -
se dés sel zaj ló két ol da lú be ru há zá so kat érin tõ kér dé se ket,

il let ve a fe lek lé gi fu va ro zó i nak tény le ges el len õr zé sé ben
tör tént vál to zá so kat.

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

a) ösz tön zi a biz ton ság, a vé de lem, 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) rend sze re sen vizs gál ja a meg ál la po dás al kal ma zá sa
so rán – kü lö nö sen a mun ka vál la lás te rü le tén – je lent ke zõ
szo ci á lis 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; és

c) mér le ge li a meg ál la 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 ál -
la po dás mó do sí tá sá ra.

23. cikk

Vitarendezés és választottbíráskodás

(1) Bár me lyik fél a ve gyes bi zott ság hoz utal hat ja az
e meg ál la po dás al kal ma zá sá val vagy ér tel me zé sé vel kap -
cso la tos, a 22. cikk alap ján nem ren de zett vi tá kat. E cikk
al kal ma zá sá ban a tár su lá si meg ál la po dás ke re té ben lét re -
ho zott Tár su lá si Ta nács jár el ve gyes bi zott ság ként.

(2) A ve gyes bi zott ság ha tá ro zat tal dönt a vi ták ról.

(3) A fe lek meg hoz zák a (2) be kez dés ben em lí tett ha tá -
ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket.

(4) Amennyi ben a vi tát a (2) be kez dés sel össz hang ban
nem le het ren dez ni, az ügyet – bár mely fél ké ré sé re – egy
há rom vá lasz tott bí ró ból ál ló vá lasz tott bí rói tes tü let elé
kell utal ni, az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott el já rás sal össz -
hang ban:

a) mind két fél ki ne vez egy vá lasz tott bí rót a vá lasz tott -
bí ró ság ál ta li vá lasz tott bí rás ko dás irán ti ké re lem rõl a má -
sik fél ál tal dip lo má ci ai úton el jut ta tott ér te sí tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott hat van (60) na pon be lül; a har ma dik vá -
lasz tott bí rót a má sik két vá lasz tott bí ró ne ve zi ki azt ezt kö -
ve tõ hat van (60) na pon be lül. Amennyi ben az egyik fél a
meg ál la pí tott ha tár idõn be lül nem ne ve zett ki vá lasz tott bí -
rót, vagy a har ma dik vá lasz tott bí ró ki ne ve zé se a meg ál la -
pí tott ha tár idõn be lül nem tör tént meg, bár me lyik fél fel -
kér he ti az ICAO Ta ná csá nak el nö két, hogy ne vez zen ki
vá lasz tott bí rót vagy adott eset ben vá lasz tott bí ró kat;

b) a fen ti a) pont ér tel mé ben ki ne ve zett har ma dik vá -
lasz tott bí ró egy har ma dik ál lam ál lam pol gá ra, és a vá lasz -
tott bí ró ság el nö ke ként jár el;

c) a vá lasz tott bí ró ság el já rá si sza bály za tot fo gad el; va -
la mint

d) a vá lasz tott bí ró ság vég sõ ha tá ro za tá ra is fi gye lem -
mel, a vá lasz tott bí rás ko dás kez de ti költ sé gei a fe lek kö zött 
egyen lõ en osz la nak meg.

(5) A vá lasz tott bí ró ság bár mely ide ig le nes vagy vég sõ
ha tá ro za ta kö te le zõ a fe lek re néz ve.



(6) Amennyi ben va la me lyik fél a vá lasz tott bí ró ság
e cikk nek meg fele lõen ho zott ha tá ro za tá ról  szóló ér te sí tés -
tõl szá mí tott har minc (30) na pon be lül nem tel je sí ti az em -
lí tett ha tá ro zat ban fog lal ta kat, a má sik fél – e mu lasz tás
fenn áll tá ig – kor lá toz hat ja, fel füg geszt he ti vagy vissza -
von hat ja a vét kes fél nek e meg ál la po dás alap ján biz to sí tott 
jo go kat vagy ki vált sá go kat.

24. cikk

Védintézkedések

(1) A fe lek meg te szik az e meg ál la po dás sze rin ti kö te le -
zett sé ge ik tel je sí té sé hez szük sé ges ál ta lá nos vagy egye di
in téz ke dé se ket. Gon dos kod nak ar ról, hogy az e meg ál la -
po dás ban meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek tel je sül je nek.

(2) Ha a fe lek egyi ke úgy vé li, hogy a má sik fél nem tel je -
sí tet te a meg ál la po dás ból ere dõ va la mely kö te le zett sé gét,
meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz hat. A véd in téz ke dé se ket tár -
gyi és idõ be li ha tá lyuk te kin te té ben a hely zet meg ol dá sá hoz
vagy a meg ál la po dás egyen sú lyá nak fenn tar tá sá hoz ok vet le -
nül szük sé ges mér ték re kell kor lá toz ni. El sõd le ge sen olyan
in téz ke dé se ket kell al kal maz ni, ame lyek a meg ál la po dás
vég re haj tá sá ban a leg ki sebb za vart okoz zák.

(3) A véd in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sát mér le ge lõ fél a
ve gyes bi zott sá gon ke resz tül ér te sí ti a töb bi fe let, és va la -
mennyi lé nye gi in for má ci ót a ren del ke zé sük re bo csát ja.

(4) A fe lek a köl csö nö sen el fo gad ha tó meg ol dás el éré se
ér de ké ben a ve gyes bi zott ság ke re té ben ha la dék ta la nul
kon zul tá ci ót in dí ta nak.

(5) A 3. cikk d) pont ja, a 4. cikk d) pont ja és a 14–15.
cikk sé rel me nél kül, az érin tett fél nem hoz hat véd in téz ke -
dé se ket a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés idõ pont ját kö ve tõ
egy hó nap vé gé ig, ki vé ve ha a (4) be kez dés sze rin ti kon -
zul tá ci ós el já rás a meg ál la pí tott ha tár idõ le jár ta elõtt be fe -
je zõ dik.

(6) Az érin tett fél ha la dék ta la nul ér te sí ti a ve gyes bi zott -
sá got a ho zott in téz ke dé sek rõl, és va la mennyi lé nye gi in -
for má ci ót a ren del ke zé sé re bo csát ja.

(7) Az e cikk alap ján ho zott va la mennyi in téz ke dést fel
kell füg gesz te ni, amint a vét kes fél ele get tesz e meg ál la -
po dás ren del ke zé se i nek.

25. cikk

A megállapodás földrajzi hatálya

A fe lek – a meg ál la po dás két ol da lú jel le gé nek el is me ré -
se mel lett – tu do má sul ve szik, hogy a meg ál la po dás az
1995. no vem ber 28-i bar ce lo nai nyi lat ko zat ban elõ irány -
zott eu ro-me di ter rán part ner ség ha tá lya alá tar to zik. A fe -
lek fo lya ma tos pár be széd mel lett kö te le zik el ma gu kat
e meg ál la po dás nak a bar ce lo nai fo lya mat tal való össz -
hang ja ér de ké ben, kü lö nös te kin tet tel an nak le he tõ sé gé re,
hogy a meg ál la po dást a ha son ló lé gi köz le ke dé si meg ál la -

po dá sok figye lembevétele ér de ké ben köl csö nös egyet ér -
tés ben mó do sít sák.

26. cikk

Más megállapodásokhoz való viszony

(1) E meg ál la po dás ren del ke zé sei a Ma rok kó és az
EK-tag ál la mok kö zöt ti két ol da lú meg ál la po dá sok vo nat -
ko zó ren del ke zé sei he lyé be lép nek. Az ilyen két ol da lú
meg ál la po dá sok ból ere dõ, e meg ál la po dás ha tá lya alá nem 
tar to zó ha tá lyos for gal mi jo gok azon ban to vább ra is gya -
ko rol ha tók, fel té ve hogy az EK-tag ál la mok és ál lam pol gá -
ra ik kö zött nem tesz nek hát rá nyos meg kü lön böz te tést.

(2) Amennyi ben a fe lek több ol da lú meg ál la po dás szer -
zõ dõ fe lé vé vál nak, vagy jó vá hagy nak va la mely, az ICAO
vagy más nem zet kö zi szer ve zet ál tal el fo ga dott, e meg ál la -
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 an nak 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.

(3) E meg ál la po dás nem sér ti az ICAO eset le ges jö võ -
be ni aján lá sa i nak al kal ma zá sá val kap cso lat ban a két fél ál -
tal ho zan dó dön té se ket. A fe lek nem hi vat koz hat nak
e meg ál la po dás ra vagy an nak bár mely ré szé re ab ból a cél -
ból, hogy az alap ján til ta koz za nak az ICAO ál tal mér le -
gelt, e meg ál la 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 el len.

27. cikk

Módosítások

(1) Amennyi ben va la mely fél fe lül kí ván ja vizs gál ni
e meg ál la po dás ren del ke zé se it, er rõl ér te sí ti a ve gyes bi -
zott sá got. A meg ál la po dás el fo ga dott mó do sí tá sa a meg fe -
le lõ bel sõ el já rá sok le zá rá sát köve tõen lép ha tály ba.

(2) A ve gyes bi zott ság – az egyik Fél ja vas la tá ra és
e cik kel össz hang ban – a meg ál la po dás mel lék le te i nek
mó do sí tá sá ról ha tá roz hat.

(3) E meg ál la po dás nem sér ti – a meg kü lön böz te tés -
men tes ség el vé nek és e meg ál la po dás ren del ke zé se i nek
tisz te let ben tar tá sá ra is fi gye lem mel – a fe lek azon jo gát,
hogy a lé gi köz le ke dés te rü le tén vagy a VI. mel lék let ben
em lí tett tár sult te rü le ten egy ol da lú an új jog sza bá lyo kat fo -
gad ja nak el vagy meg lé võ jog sza bá lya i kat mó do sít sák.

(4) Amennyi ben va la mely fél új jog sza bályt fo gad el, a
le he tõ leg rö vi debb idõn be lül ér te sí ti er rõl a má sik fe let, és
kon zul tá ci ót in dít. Az egyik fél ké ré sé re a ve gyes bi zott ság 
ke re té ben elõ ze tes vé le mény cse ré re ke rül het sor.

(5) Amennyi ben va la mely fél a lé gi köz le ke dés re vagy a 
VI. mel lék let ben em lí tett tár sult te rü let re vo nat ko zó új
jog sza bályt vagy jog sza bály-mó do sí tást fo gad el, er rõl a
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má sik fe let leg ké sõbb az el fo ga dást kö ve tõ har minc na pon
be lül ér te sí ti. Az ezt kö ve tõ hat van na pon be lül a ve gyes
bi zott ság – bár mely fél ké ré sé re – vé le mény cse rét tar t az új 
jog sza bály vagy mó do sí tás e meg ál la po dás meg fe le lõ vég -
re haj tá sá ra gya ko rolt ha tá sá ról.

(6) A ve gyes bi zott ság:
a) ha tá ro za tot fo gad el e meg ál la po dás VI. mel lék le té -

nek fe lül vizs gá la tá ról a kér dé ses új jog sza bály vagy mó -
do sí tás – szük ség ese tén vi szo nos sá gi ala pon tör té nõ – be -
il lesz té se ér de ké ben;

b) ha tá ro za tot fo gad el, amely ben meg ál la pít ja, hogy a
kér dé ses új jog sza bály vagy mó do sí tás össz hang ban áll
e meg ál la po dás sal; vagy

c) ha tá roz az egyéb, éssze rû ha tár idõn be lül el fo ga dan -
dó in téz ke dé sek rõl, e meg ál la po dás meg fe le lõ vég re haj tá -
sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.

28. cikk

A megállapodás megszûnése

(1) Ez a meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól.

(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 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 az ICAO-nak is meg kell kül de ni. A
meg ál la po dás az ér te sí tés má sik fél ál ta li kéz hez vé te lét
kö ve tõ ti zen két hó nap pal szû nik meg, ki vé ve ha a fel mon -
dás ról  szóló ér te sí tést ezen idõ tar tam le jár ta elõtt vissza -
von ják.

(3) E meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti, il let ve fel füg gesz -
tés re ke rül, amennyi ben a tár su lá si meg ál la po dás ha tá lyát
vesz ti, il let ve fel füg gesz tés re ke rül.

29. cikk

Az ICAO-nál és az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Fõtitkárságánál

tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel

Ezt a meg ál la po dást és va la mennyi mó do sí tá sát az
ICAO és az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Fõ tit kár sá -
ga nyil ván tar tás ba ve szi.

30. cikk

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

(1) Ezt a meg ál la po dást ide ig le ne sen, a fe lek nem ze ti
jog sza bá lya i val össz hang ban, az alá írás idõ pont já tól kez -
dõ dõ en al kal maz ni kell.

(2) E meg ál la po dás a fe lek kö zött foly ta tott dip lo má ci ai
jegy zék vál tás so rán a leg utol só ként kül dött jegy zék kel tét
kö ve tõ egy hó nap pal lép ha tály ba, mely jegy zé kek ben a
fe lek meg erõ sí tik, hogy a meg ál la 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
cél já ból a Ma rok kói Ki rály ság az Eu ró pai Unió Ta ná csá -
nak Fõ tit kár sá ga szá má ra meg kül di az Eu ró pai Kö zös ség -
nek és tag ál la ma i nak  szóló dip lo má ci ai jegy zé két, az
 Európai Unió Ta ná csá nak Fõ tit kár sá ga pe dig meg kül di a
ma rok kói Ki rály ság nak az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la -
mai dip lo má ci ai jegy zé két. Az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál -
la mai dip lo má ci ai jegy zé ke tar tal maz za va la mennyi tag ál -
lam azon köz le mé nyét, mely ben meg erõ sí tik, hogy a meg -
ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rá sok lezá -
rultak.

Fen ti ek hi te lé ül, az alul írott, kel lõ en fel ha tal ma zott sze -
mé lyek alá ír ták ezt a Meg ál la po dást.

Kelt Brüsszel ben, a 2006. év de cem ber ha vá nak ti zen -
ket te dik nap ján, két-két pél dány ban an gol, cseh, dán, észt,
finn, fran cia, gö rög, hol land, len gyel, lett, lit ván, ma gyar,
mál tai, né met, olasz, por tu gál, spa nyol, svéd, szlo vák,
szlo vén és arab nyel ven, amely szö ve gek mind egyi ke egy -
aránt hi te les.

I. Melléklet

Kölcsönösen elfogadott szolgáltatások
és meghatározott útvonalak

1. E mel lék let re a meg ál la po dás IV. mel lék le té ben fog -
lalt át me ne ti ren del ke zé sek vo nat koz nak.

2. Az egyes fe lek a má sik fél lé gi fu va ro zói szá má ra
biz to sít ják a jo got ar ra, hogy az alább meg ha tá ro zott út vo -
na la kon lé gi szol gál ta tá so kat üze mel tes se nek:

a) a Kö zös ség lé gi fu va ro zói ese té ben:
a Kö zös ség te rü le tén fek võ pon tok – Ma rok kó te rü le tén

fek võ egy vagy több pont – Ma rok kó te rü le tén tú li pon tok,
b) Ma rok kó lé gi fu va ro zói ese té ben:
Ma rok kó te rü le tén fek võ pon tok – a Kö zös ség te rü le tén

fek võ egy vagy több pont.

3. A ma rok kói lé gi fu va ro zók jo go sul tak ar ra, hogy az
e meg ál la po dás 2. cik ké ben meg ha tá ro zott for gal mi jo go -
kat a Kö zös ség te rü le tén fek võ több pont kö zött gya ko rol -
ják, fel té ve, hogy ezen szol gál ta tá sok Ma rok kó te rü le té rõl
in dul nak ki vagy ott fe je zõd nek be.

A kö zös sé gi lé gi fu va ro zók jo go sul tak ar ra, hogy az
e meg ál la po dás 2. cik ké ben meg ha tá ro zott for gal mi jo go -
kat Ma rok kó és Ma rok kó te rü le tén tú li pon tok kö zött gya -
ko rol ják, fel té ve, hogy ezen szol gál ta tá sok a Kö zös ség te -
rü le té rõl in dul nak ki vagy ott fe je zõd nek be, va la mint
hogy ezek a pon tok – a sze mély szál lí tá si szol gál ta tá sok te -
kin te té ben – az eu ró pai szom széd ság po li ti ká ban részt ve -
võ or szá gok ban ta lál ha tók.



A kö zös sé gi lé gi fu va ro zók jo go sul tak ar ra, hogy – a
Ma rok kó ba irá nyu ló vagy az on nan ki in du ló szol gál ta tá -
sok ese té ben – ugyan azon szol gál ta tás ke re té ben egy nél
több pon tot szol gál ja nak ki, és gya ko rol ják ezen pon tok
kö zött az út meg sza kí tás jo gát.

Az eu ró pai szom széd ság po li ti ká ban részt ve võ or szá -
gok: Al gé ria, Azer baj dzsán, Be la rusz, Egyip tom, Grú zia,
Iz ra el, Jor dá nia, Li ba non, Lí bia, Ma rok kó, Mol do va, Ör -
mény or szág, a Pa lesz tin Ha tó ság, Szí ria, Tu né zia és Uk -
raj na. Az eu ró pai szom széd ság po li ti ká ban részt ve võ or -
szá gok ban fek võ pon tok köz ben sõ pon tok ként is igény be
ve he tõk.

4. A meg ha tá ro zott út vo na lak bár mely irány ban üze -
mel tet he tõk. A meg ha tá ro zott út vo na lak egyes, köz ben sõ
vagy a te rü le ten tú li pont jai – a vál lal ko zá sok be lá tá sa sze -
rint – ki hagy ha tók né hány vagy az összes szol gál ta tás te -
kin te té ben, fel té ve, hogy a szol gál ta tás a ma rok kói lé gi fu -
va ro zók ese té ben Ma rok kó te rü le té rõl, vagy a Kö zös ség
lé gi fu va ro zói ese té ben va la mely EK-tag ál lam te rü le té rõl
in dul vagy ott fe je zõ dik be.

5. A fe lek le he tõ vé te szik az egyes lé gi fu va ro zók szá -
má ra, hogy az ál ta luk kí nált nem zet kö zi lé gi fu va ro zás ban
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 szem pon tok alap ján ál la pít sák meg. E jog gal
össz hang ban, egyik fél sem kor lá toz hat ja egy ol da lú an a
for ga lom nagy sá gát, a lé gi já ra tok sû rû sé gét vagy rend sze -
rin ti gya ko ri sá gát, vagy a má sik fél lé gi fu va ro zói ál tal üze -
mel te tett lé gi jár mû vek tí pu sát, ki vé ve ha ez vám ügyi, mû -
sza ki, üze mel te té si, kör nye zet vé del mi vagy egész ség vé -
del mi okok ból szük sé ges.

6. A nem zet kö zi lé gi fu va ro zást vég zõ lé gi fu va ro zók az 
üze mel te tett lé gi jár mû tí pu sá nak a meg ha tá ro zott út vo na -
lak bár mely pont ján 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.

7. Az olyan ese tek, ami kor az e meg ál la po dás ban elõ -
irány zott jo gok ki hasz ná lá sa ér de ké ben ma rok kói lé gi fu -
va ro zó har ma dik or szág be li lé gi tár sa ság lé gi jár mû vét,
vagy a Kö zös ség egy lé gi fu va ro zó ja az V. mel lék let ben
em lí tet tek tõl el té rõ har ma dik or szág be li lé gi tár sa ság lé gi -
jár mû vét a sze mély zet tel együtt bér li (tel jes bér let), csak
ki vé tel ként for dul hat nak elõ, il let ve csak át me ne ti igényt
elé gít het nek ki. Az ilyen bér lé si szán dé kot elõze tes jó vá -
ha gyás ra be kell nyúj ta ni a bér lõ lé gi fu va ro zó en ge dé lyét
ki adó ha tó ság hoz, va la mint a má sik fél ille té kes ha tó sá gá -
hoz.

II. Melléklet

Marokkó és az EK-tagállamok közötti
kétoldalú megállapodások

A meg ál la po dás 26. cik ke ér tel mé ben e meg ál la po dás a
Ma rok kó és az EK-tag ál la mok kö zött lét re jött aláb bi két -

ol da lú lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá sok vo nat ko zó ren del -
ke zé se i nek he lyé be lép:

– A Bel ga Ki rály ság kor má nya és Õ fel sé ge Ma rok kó
Ki rá lya kor má nya kö zött 1958. ja nu ár 20-án Ra bat ban lét -
re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás; ki egé szít ve az 1958.
ja nu ár 20-án kelt jegy zék vál tás sal; leg utóbb a 2002. jú ni us 
11-én Ra bat ban kelt egyet ér té si nyi lat ko zat tal mó do sít va;

– A Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és Ma rok kó
kö zött 1961. má jus 8-án Ra bat ban lét re jött lé gi köz le ke dé -
si meg ál la po dás, amely vo nat ko zá sá ban a Cseh Köz tár sa -
ság jog utód lá si nyi lat ko za tot he lye zett le tét be;

– A Dán Ki rály ság kor má nya és a Ma rok kói Ki rály ság
kor má nya kö zött 1977. no vem ber 14-én Ra bat ban lét re -
jött, a lé gi szol gál ta tá sok ról  szóló meg ál la po dás; ki egé -
szít ve az 1977. no vem ber 14-én kelt jegy zék vál tás sal;

– A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a Ma rok kói Ki -
rály ság kö zött 1961. ok tó ber 12-én Bonn ban lét re jött lé gi
köz le ke dé si meg ál la po dás;

– A Gö rög Köz tár sa ság kor má nya és a Ma rok kói Ki -
rály ság kor má nya kö zött 1999. má jus 10-én Ra bat ban lét -
re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás; együt tes ol va sat ban
az 1998. ok tó ber 6-án A thén ban kelt egyet ér té si nyi lat ko -
zat tal;

– A Spa nyol or szág kor má nya és a Ma rok kói Ki rály ság
kor má nya kö zött 1970. jú li us 7-én Mad rid ban lét re jött lé gi 
köz le ke dé si meg ál la po dás; leg utóbb a 2003. au gusz tus
12-i és a 2003. au gusz tus 25-i le vél vál tás sal ki egé szít ve;

– A Fran cia Köz tár sa ság kor má nya és Õ fel sé ge Ma rok -
kó Ki rá lya kor má nya kö zött 1957. ok tó ber 25-én Ra bat -
ban lét re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás;

= az 1961. már ci us 22-én kelt le vél vál tás sal mó do -
sít va;

= az 1968. de cem ber 2-án és 5-én kelt köl csö nö sen
el fo ga dott jegy zõ könyv vel mó do sít va;

= az 1976. má jus 17–18-i tár gya lá si fel jegy zés sel
mó do sít va;

= az 1977. már ci us 15-én kelt tár gya lá si fel jegy zés -
sel mó do sít va;

= leg utóbb az 1984. már ci us 22–23-án kelt tár gya lá -
si fel jegy zés sel, va la mint az 1984. már ci us 14-i le -
vél vál tás sal mó do sít va;

– Az Olasz Köz tár sa ság kor má nya és Õ fel sé ge Ma rok -
kó Ki rá lya kor má nya kö zött 1967. jú li us 8-án Ró má ban
lét re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás; a 2000. jú li us
13-án Ró má ban kelt egyet ér té si nyi lat ko zat tal mó do sít va;
leg utóbb a 2001. ok tó ber 17-i és a 2002. ja nu ár 3-i jegy -
zék vál tás sal mó do sít va;

– A Lett Köz tár sa ság kor má nya és a Ma rok kói Ki rály -
ság kor má nya kö zött 1999. má jus 19-én Var só ban lét re jött 
lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás;

– A Lu xem bur gi Nagy her ceg ség kor má nya és Õ fel sé ge 
Ma rok kó Ki rá lya kor má nya kö zött 1961. jú li us 5-én
Bonn ban lét re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás;

– A Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ma rok kói Ki rály ság
kö zött 1967. már ci us 21-én Ra bat ban lét re jött lé gi köz le -
ke dé si meg ál la po dás;
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– A Mál tai Köz tár sa ság kor má nya és Õ fel sé ge Ma rok -
kó Ki rá lya kor má nya kö zött 1983. má jus 26-án Ra bat ban
lét re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás;

– Az Õ fel sé ge Hol lan dia Ki rály nõ je kor má nya és Õ fel -
sé ge Ma rok kó Ki rá lya kor má nya kö zött 1959. má jus 20-án 
Ra bat ban lét re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás;

– Az Oszt rák Köz tár sa ság kor má nya és a Ma rok kói Ki -
rály ság kor má nya kö zött 2002. feb ru ár 27-én Ra bat ban
lét re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás;

– A Len gyel Nép köz tár sa ság kor má nya és a Ma rok kói
Ki rály ság kor má nya kö zött 1969. no vem ber 29-én Ra bat -
ban lét re jött lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás;

– A Por tu gá lia és a Ma rok kói Ki rály ság kor má nya kö -
zött 1958. áp ri lis 3-án Ra bat ban lét re jött lé gi köz le ke dé si
meg ál la po dás; ki egé szít ve az 1975. de cem ber 19-én
Lissza bon ban kelt jegy zõ könyv vel; leg utóbb a 2003. no -
vem ber 17-én Lissza bon ban kelt jegy zõ könyv vel ki egé -
szít ve;

– A Svéd Ki rály ság kor má nya és a Ma rok kói Ki rály ság 
kor má nya kö zött 1977. no vem ber 14-én Ra bat ban lét re jött 
lé gi köz le ke dé si meg ál la po dás; ki egé szít ve az 1977. no -
vem ber 14-én kelt jegy zék vál tás sal;

– A Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály -
sá ga kor má nya és a Ma rok kói Ki rály ság kor má nya kö zött
1965. ok tó ber 22-én Lon don ban lét re jött, a lé gi szol gál ta -
tá sok ról  szóló meg ál la po dás; mó do sít va az 1968. ok tó ber
10-i és 14-i jegy zék vál tás sal; mó do sít va az 1997. már ci us
14-én Lon don ban kelt jegy zõ könyv vel; leg utóbb az 1997.
ok tó ber 17-én Ra bat ban kelt jegy zõ könyv vel mó do sít va;

– A Ma rok kói Ki rály ság és az Eu ró pai Kö zös ség tag ál -
la mai ál tal pa ra fált vagy alá írt, lé gi szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos meg ál la po dá sok és egyéb meg ál la po dá sok, ame -
lyek e meg ál la po dás alá írá sá nak nap ján még nem lép tek
ha tály ba, és ame lye ket nem al kal maz nak ide ig le ne sen;

– A Hol land Ki rály ság kor má nya és a Ma rok kói Ki -
rály ság kor má nya kö zött 2001. jú ni us 20-án Há gá ban lét -
re jött, a lé gi szol gál ta tá sok ról  szóló, az egyet ér té si nyi lat -
ko zat hoz 1. mel lék let ként csa tolt meg ál la po dás.

III. Melléklet

A mûködési és mûszaki
 engedélyekre  vonatkozó eljárások:

az illetékes hatóságok

1. Az Eu ró pai Kö zös ség

Né met or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Szö vet sé gi Hi va tal (LBA)
Szö vet sé gi Köz le ke dé si, Épí tés ügyi és Vá ros fej lesz té si

Mi nisz té ri um

Auszt ria:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz le ke dé si, In no vá ci ós és Tech no ló gia ügyi Szövet -

ségi Mi nisz té ri um

Bel gi um:
Lé gi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Mo bi li tá si és Köz le ke dé si Szö vet sé gi Hi va tal

Cip rus:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Osz tály
Hír köz lé si és Köz mû ve kért Fe le lõs Mi nisz té ri um

Dá nia:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Osz tály

Spa nyol or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Fej lesz té si Mi nisz té ri um

Észt or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Osz tály

Finn or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Ha tó ság

Fran cia or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság (DGAC)

Gö rög or szág:
Gö rög Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz le ke dé si és Hír köz lé si Mi nisz té ri um

Ma gyar or szág:
Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

Ír or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

Olasz or szág:
Nem ze ti Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Ügy nök ség (ENAC)

Lett or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Osz tály
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

Lit vá nia:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Osz tály

Lu xem burg:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Igaz ga tó ság

Mál ta:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Hi va tal

Hol lan dia:
Köz le ke dé si, Vá ros fej lesz té si és Víz ügyi Mi nisz té ri um:

Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si és Te her fu va ro zá si Fõ igaz ga tó ság
Köz le ke dé si és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Len gyel or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Hi va tal

Por tu gá lia:
Or szá gos Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si In té zet (INAC)
Inf ra struk tú ra ügyi, Ter ve zé si és Te rü let ren de zé si Mi -

nisz té ri um

Cseh Köz tár sa ság:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Osz tály
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Ha tó ság



Egye sült Ki rály ság:
Lé gi Köz le ke dé si Igaz ga tó ság
Köz le ke dé si Mi nisz té rium (DfT)

Szlo vák Köz tár sa ság:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Fõ osz tály
Köz le ke dé si, Pos ta ügyi és Táv köz lé si Mi nisz té rium

Szlo vé nia:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Fõ igaz ga tó ság
Köz le ke dé si Mi nisz té rium

Svéd or szág:
Pol gá ri Lé gi Köz le ke dé si Ha tó ság

2. Ma rok kói Ki rály ság

Pol gá ri Re pü lé si Igaz ga tó ság
Inf ra struk tú ra ügyi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium

IV. Mel lék let

Átmeneti rendelkezések

1. A VI. mel lék let ben meg ha tá ro zott, a lé gi köz le ke -
dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok va la mennyi ren -
del ke zé sé nek a ma rok kói fél ál ta li vég re haj tá sa és al kal -
ma zá sa a Kö zös ség ha tás kö ré be tar to zó, a ve gyes bi zott -
ság ál tal jó vá ha gyan dó ér té ke lés tár gyát ké pe zi. A ve gyes
bi zott ság leg ké sõbb két év vel a meg álla po dás ha tály ba lé -
pé sét köve tõen el fo gad ja e ha tá ro za tot.

2. E ha tá ro zat el fo ga dá sá nak idõ pont já ig az I. mel lék -
let ben sze rep lõ köl csö nö sen el fo ga dott szol gál ta tá sok és
meg ha tá ro zott út vo na lak nem fog lal ják ma guk ban azt a jo -
got, hogy a Kö zös ség lé gi fu va ro zói for gal mat ve gye nek
fe l Ma rok kó ban és te gye nek ki a Ma rok kó te rü le tén túl
fek võ pon to kon, illetve for dít va, va la mint hogy ma rok kói
lé gi fu va ro zók for gal mat ve gye nek fe l a Kö zös ség egy
pont ján, és te gye nek ki a Kö zös ség egy má sik pont ján,
illetve for dít va. Ugyan ak kor a Ma rok kó és az EK-tag ál la -
mok kö zöt ti – a II. mel lék let ben fel so rolt – két ol da lú meg -
ál la po dá sok ban biz to sí tott, az ötö dik sza bad ság ból ere dõ
va la mennyi for gal mi jog to vább ra is gya ko rol ha tó,
amennyi ben nem tesz nek ál lam pol gár ság sze rin ti hát rá -
nyos meg kü lön böz te tést.

V. Melléklet

A megállapodás 3. és 4. cikkében említett
 egyéb államok jegyzéke

1. Az Iz lan di Köz tár sa ság (az Euró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg álla po dás ér tel mé ben)

2. A Li ech tens te i ni Her ceg ség (az Euró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg álla po dás alap ján)

3. A Nor vég Ki rály ság (az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg ál la po dás ér tel mé ben)

4. A Sváj ci Ál lam szö vet ség (az Eu ró pai Kö zös ség és a
Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti lé gi köz le ke dé si meg ál la -
po dás ér tel mé ben)

VI. Melléklet

A polgári légi közlekedésre vonatkozó
 szabályok

E mel lék let vagy az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló
IV. mel lék let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az aláb bi jo gi
ak tu sok „Al kal ma zan dó ren del ke zé se it” e Meg ál la po dás -
sal össz hang ban kell al kal maz ni. Az egyes jo gi ak tu sok
eset le ge sen szük sé ges egye di ki iga zí tá sa it az aláb bi lis ta
tar tal maz za:

A. Re pü lés biz ton ság
Meg jegy zés: Ma rok kó nak az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá -

gi Ügy nök ség nél (EA SA) meg fi gye lõ ként be töl tött stá tu -
szá ra vo nat ko zó pon tos fel té te lek ké sõb bi meg be szé lé sek
tár gyát ké pe zik.

3922/91
A pol gá ri lé gi köz le ke dés te rü le tén a mû sza ki elõ írások

és a köz igaz ga tá si el já rá sok össze han go lá sá ról  szóló,
1991. de cem ber 16-i 3922/91/EGK ta ná csi ren de let, mó -
do sít va:

– a 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról  szóló,
1996. no vem ber 13-i 2176/96/EK bi zott sá gi ren de let tel,

– a 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról  szóló,
1999. má jus 25-i 1069/1999/EK bi zott sá gi ren de let tel,

– A pol gá ri lé gi köz le ke dés te rü le tén a mû sza ki elõ -
írások és a köz igaz ga tá si el já rá sok össze han go lá sá ról
 szóló 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról  szóló,
2000. de cem ber 28-i 2871/2000/EK bi zott sá gi ren de let tel,

– A pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és az 
Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2002. jú li us 15-i 1592/2002/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let tel.

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: Az 1–10. cikk, a
12–13. cikk – a 4. cikk (1) be kez dé se, va la mint a 8. cikk
(2) be kez dé sé nek 2. mon da ta ki vé te lé vel – az I., a II. és a
III. mel lék let.

A 12. cikk al kal ma zá sa te kin te té ben a „tag ál la mok” az
„EK-tag ál la mok”.

94/56
A pol gá ri lé gi köz le ke dé si bal ese tek és re pü lõ ese mé -

nyek vizs gá la tá nak alap ve tõ el ve i rõl  szóló, 1994. no vem -
ber 21-i 94/56/EK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk
1592/2002
A pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és az

Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2002. jú li us 15-i 1592/2002/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let mó do sít va:
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– Az 1592/2002/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló,
2003. jú li us 22-i 1643/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let tel,

– Az 1592/2002/EK ren de let 6. cik ké nek ki iga zí tá sá ról 
 szóló, 2003. szep tem ber 24-i 1701/2003/EK bi zott sá gi
ren de let tel.

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–57. cikk, I. és II. mel -
lék let

2003/42
A pol gá ri lé gi köz le ke dés ben elõ for du ló ese mé nyek je -

len té sé rõl  szóló, 2003. jú ni us 13-i 2003/42/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk, I. és II. mel -
lék let

1702/2003
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-i 1702/2003/EK bi zott sá gi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–4. cikk, mel lék let
2042/2003
A lé gi jár mû vek és re pü lés tech ni kai ter mé kek, al kat ré -

szek és be ren de zé sek fo lya ma tos lé gi al kal mas sá gá nak
biz to sí tá sá ról és az ez zel össze füg gõ fel ada tok ban részt
ve võ szer ve ze tek és sze mé lyek jó vá ha gyá sá ról  szóló,
2003. no vem ber 20-i 2042/2003/EK bi zott sá gi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–6. cikk, I–IV. mel lék let
104/2004
Az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség fel leb be zé si

ta ná csá nak szer ve ze té re és össze té te lé re vo nat ko zó sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. ja nu ár 22-i
104/2004/EK bi zott sá gi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–7. cikk és a mel lék let

B. Lé gi for gal mi szol gál ta tás
93/65
A lé gi for ga lom-irá nyí tá si be ren de zé sek és rend sze rek

be szer zé sé hez szük sé ges kom pa ti bi lis mû sza ki elõ írások
meg ha tá ro zá sá ról és hasz ná la tá ról  szóló, 1993. jú li us 19-i
93/65/EGK ta ná csi irány elv mó do sít va:

– A 2082/2000/EK ren de let mó do sí tá sá ról, az Eu ro -
cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról  szóló, 2002. jú ni us 4-i
980/2002/EK bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott, az Eu ro -
cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról, va la mint az Eu ro cont -
rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról és a 93/65/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 97/15/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról  szóló, 2000. szep tem ber 6-i 2082/2000/EK bi zott sá gi 
ren de let tel mó do sí tott, az Eu ro cont rol-szab vá nyok el fo ga -
dá sá ról és a lé gi for ga lom-irá nyí tá si be ren de zé sek és rend -
sze rek be szer zé sé hez szük sé ges kom pa ti bi lis mû sza ki elõ -
írások meg ha tá ro zá sá ról és hasz ná la tá ról  szóló
93/65/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 1997.
már ci us 25-i 97/15/EK bi zott sá gi ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–9. cikk, I. és II. mel -
lék let

A 93/65/EK ta ná csi ren de let re va ló hi vat ko zást 2005.
ok tó ber 20-tól el kell hagy ni.

2082/2000
Az Eu ro cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról, va la mint az

Eu ro cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról és a 93/65/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 97/15/EK irány elv mó -
do sí tá sá ról  szóló, 2000. szep tem ber 6-i 2082/2000 bi zott -
sá gi ren de let mó do sít va:

– A 2082/2000/EK ren de let mó do sí tá sá ról, az Eu ro -
cont rol-szab vá nyok el fo ga dá sá ról  szóló, 2002. jú ni us 4-i
980/2002/EK bi zott sá gi ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–3. cikk, I–III. mel lék let
549/2004
Az egy sé ges eu ró pai ég bolt lét re ho zá sá ra vo nat ko zó

ke ret meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us 10-i
549/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let (ke -
ret ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–4. cikk, 6. cikk és
9–14. cikk

550/2004
A lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok nak az egy sé ges eu ró pai

ég bolt ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ról  szóló, 2004. már ci us
10-i 550/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(lé gi na vi gá ci ós-szol gá la ti ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk
551/2004
A lég tér nek az egy sé ges eu ró pai ég bolt ke re té ben tör té -

nõ szer ve zé sé rõl és hasz ná la tá ról  szóló, 2004. már ci us
10-i 551/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(lég tér ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk
552/2004
Az Eu ró pai Lé gi for gal mi Szol gál ta tá si Há ló zat át jár ha -

tó sá gá ról  szóló, 2004. már ci us 10-i 552/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let (át jár ha tó sá gi ren de let)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk

C. Kör nye zet vé de lem
89/629
A pol gá ri szub szo ni kus su gár haj tá sú re pü lõ gé pek zaj ki -

bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló, 1989. de cem ber 4-i
89/629/EGK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk
92/14
A nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl  szóló egyez mény má -

so dik ki adá sá nak (1988) 16. füg ge lé ke 1. kö te te 2. fe je ze te 
II. ré szé nek ha tá lya alá tar to zó re pü lõ gé pek üze mel te té sé -
nek kor lá to zá sá ról  szóló, 1992. már ci us 2-i 92/14/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sít va:

– A 92/14/EGK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 1998.
már ci us 30-i 98/20/EK ta ná csi irány elv vel

– A 92/14/EGK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 1999.
áp ri lis 21-i 1999/28/EK bi zott sá gi irány elv vel

– A 92/14/EGK ta ná csi irány elv mel lék le té nek mó do -
sí tá sá ról  szóló, 2001. má jus 21-i 991/2001/EK bi zott sá gi
ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk és a mel lék let
2002/30
A Kö zös ség re pü lõt ere in a zaj vé de lem mel össze füg gõ

üze mel te té si kor lá to zá sok be ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá -



lyok és el já rá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2002. már ci us
26-i 2002/30/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–15. cikk, I. és II. mel -
lék let

2002/49
A kör nye ze ti zaj ér té ke lé sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló,

2002. jú ni us 25-i 2002/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–16. cikk, I–IV. mel lék let

D. Fo gyasz tó vé de lem
90/314
A szer ve zett uta zá si for mák ról  szóló, 1990. jú ni us 13-i

90/314/EGK ta ná csi irány elv
Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. cikk
92/59
Az ál ta lá nos ter mék biz ton ság ról  szóló, 1992. jú ni us

29-i 92/59/EGK ta ná csi irány elv
Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk
93/13
A fo gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott

tisz tes ség te len fel té te lek rõl  szóló, 1993. áp ri lis 5-i
93/13/EGK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. cikk és a mel lék let
95/46
A sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az

egyé nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról
 szóló, 1995. ok tó ber 24-i 95/46/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–34. cikk
2027/97
A lé gi fu va ro zók bal eset ese tén fenn ál ló fe le lõs sé gé rõl

 szóló, 1997. ok tó ber 9-i 2027/97/EK ta ná csi ren de let mó -
do sít va:

– A 2027/97/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról  szóló,
2002. má jus 13-i 889/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk
261/2004
A vissza uta sí tott be szál lás és lé gi já ra tok tör lé se vagy

hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak nyúj tan dó kár ta la ní tás
és se gít ség kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról, és a
295/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2004. feb ru ár 11-i 261/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–17. cikk

E. Szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek
2299/1989
A szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek ügy vi te li sza -

bály za tá ról  szóló, 1989. jú li us 24-i 2299/1989/EGK ta ná -
csi ren de let mó do sít va:

– A szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek ügy vi te li
sza bály za tá ról  szóló 2299/89/EGK ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló, 1993. ok tó ber 29-i 3089/93/EK ta ná csi ren de let tel

– A szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek (CRS) ügy -
vi te li sza bály za tá ról  szóló 2299/89/EGK ren de let mó do sí -

tá sá ról  szóló, 1999. feb ru ár 8-i 323/1999/EK ta ná csi ren -
de let tel

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–22. cikk és a mel lék let

F. Szo ci á lis szem pon tok

1989/391

A mun ka vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gá nak és egész -
ség vé del mé nek ja ví tá sát ösz tön zõ in téz ke dé sek be ve ze té -
sé rõl  szóló, 1989. jú ni us 12-i 89/391/EGK ta ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–16. cikk és 18–19.
cikk

2003/88

A mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló,
2003. no vem ber 4-i 2003/88/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk, 21–24. cikk
és 26–29. cikk

2000/79

Az Eu ró pai Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge (AEA), az
 Európai Köz le ke dé si és Szál lí tá si Dol go zók Szö vet sé ge
(ETF), az Eu ró pai Köz for gal mi Pi ló ták Szö vet sé ge
(ECA), az Eu ró pai Re gi o ná lis Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge
(ERA) és a Lé gi szál lí tók Nem zet kö zi Szö vet sé ge (IA CA)
ál tal kö tött, a pol gá ri re pü lés ben dol go zó uta zó mun ka vál -
la lók mun ka ide jé nek szer ve zé sé rõl  szóló eu ró pai meg ál la -
po dás ról  szóló, 2000. no vem ber 27-i 2000/79/EK ta ná csi
irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–5. cikk

G. Egyéb jog sza bá lyok

91/670

A lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet szak szol gá la ti en ge -
dé lye i nek a pol gá ri re pü lés te rü le tén tör té nõ köl csö nös el -
is me ré sé rõl  szóló, 1991. de cem ber 16-i 91/670/EGK ta ná -
csi irány elv

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk és a mel lék let ”

4. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak az
e tör vény hatályba lépése nap já tól kez dõ dõ en tör té nõ
 ideiglenes al kal ma zá sát.

5. § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 4.  §-a a Meg ál la po dás 30. cik ké nek
2. pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát vesz ti.

(3) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2) 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.

(4) 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
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2007. évi X.
törvény

a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezményt módosító,
1980. október 6-án, 1984. május 10-én, 1990. október 26-án, 1995. szeptember 29-én,

valamint 1998. október 1-jén kelt Jegyzõkönyvek, illetve a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezmény hiteles öt- és hatnyelvû szövegérõl szóló Jegyzõkönyvek kihirdetésérõl*

(kivonatos közlés)**

(Az 1980. ok tó ber 6-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 1997. jú ni us 20-án nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba lé pett.

Az 1984. má jus 10-én, Mont re al ban alá írt, a Nemzet közi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõkönyv
a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 1998. ok tó ber 1-jén nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba lé pett.)

1. § (1) Az Or szág gyû lés az 1980. ok tó ber 6-án,  Montrealban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez -
ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1980. ok tó ber 6-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

Az 1980. október 6-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Köz gyû lé se

ÖSSZE ÜLT 1980. ok tó ber 6-i hu szon har ma dik  montreali ülé sén,

TU DO MÁ SUL VÉ VE a nem zet kö zi lé gi for ga lom ban hasz nált lé gi jár mû vek ha szon bér le té rõl, ki bér lé sé rõl és cse ré -
jé rõl szó ló A21-22 és az A22-28 szá mú Ha tá ro za tot,

TU DO MÁ SUL VÉ VE a Jo gi Bi zott ság hu szon har ma dik ülé sén ké szí tett, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl  szóló
Egyez ményt mó do sí tó ter vét,

TU DO MÁ SUL VÉ VE, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok ál ta lá nos kí vá nal ma egy olyan ren del ke zés meg ho za ta la, amely
a lajst ro mo zó Ál lam egyes funk ci ó it és ten ni va ló it át ru ház za a lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak Ál la má ra  haszonbérlet,
 kibérlés vagy cse re, vagy az ilyen lé gi jár mû te kin te té ben bár mely ha son ló ügy let ese tén, 

SZÜK SÉ GES NEK TART VA az elõ zõ ek ben kö zöl tek cél já ból a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján
 készült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény mó do sí tá sát,

1. JÓ VÁ HAGY JA – a fent hi vat ko zott Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé sé nek meg fe le lõ en –
a  hivatkozott Egyez mény kö vet ke zõ ja va solt mó do sí tá sát:

A 83. cikk után be il lesz ten dõ az új 83. bis:

 „83. bis

Egyes funk ci ók és ten ni va lók át ru há zá sa
(a) A 12., 31., 32. és a 32 cikk (a) be kez dés ren del ke zé sei el le né re, ami kor a szer zõ dõ Ál lam ban lajst ro mo zott légi -

jármû ha szon bér le ti, ki bér lé si vagy cse re meg ál la po dás nak vagy ha son ló ügy let nek meg fe le lõ üze mel te té se olyan üzem -
ben tar tó ál tal tör té nik, amely nek fõ üz let vi te li he lye vagy – ha nincs ilyen – ál lan dó tar tóz ko dá si he lye egy má sik szer -
zõdõ Ál lam ban van, a lajst ro mo zó Ál lam a 12., 30., 31. és a 32. cikk (a) be kez dé se ér tel mé ben, az adott lé gi jár mû re
 vonatkozó meg ál la po dás ke re té ben – tel jes egé szé ben vagy rész ben – egy ilyen má sik Ál lam ra  ruházhatja át a lajstro -
mozó Ál lam funk ci ó it és ten ni va ló it. Az át ru há zott funk ci ók és ten ni va lók te kin te té ben a lajst ro mo zó Ál la mot nem ter -
he li fe le lõs ség.

(b) Az át ru há zás a má sik szer zõ dõ Ál la mok te kin te té ben nem bír hat ha tállyal azt meg elõ zõ en, hogy akár az ezt meg -
valósító Ál la mok kö zöt ti meg ál la po dást a Ta nács a 83. cik ké nek ér tel mé ben jegy zék be fog lal ja és köz zé te szi, vagy
a meg ál la po dás lét re jöt tét és cél ját a meg ál la po dás ban érin tett Ál lam a má sik érin tett szer zõ dõ Ál lam vagy  Államok
 hatóságai fe lé köz vet le nül kom mu ni kál ja.

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
** Az Ér te sí tõ az an gol nyel vû szö ve get nem tar tal maz za.
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(c) A fen ti (a) és (b) be kez dés a 77. cikk ben meg fo gal ma zott ese tek re ugyan úgy al kal ma zan dó.”

2. MEG HA TÁ ROZ ZA, a hi vat ko zott Egyez mény  hivatkozott 94. cikk (a) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se i nek ér -
tel mé ben, hogy ki lenc ven nyolc azon Szer zõ dõ  Államoknak a szá ma, ame lyek meg erõ sí té sét kö ve tõ en az elõ zõ ek ben kö -
zölt ja va solt mó do sí tás ha tály ba kell, hogy lép jen, és

3. HA TÁ RO ZA TOT HOZ, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra Jegy zõ köny vet ké szít sen  angol, 
fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett  javasolt mó do -
sí tást és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket:

a) A Jegy zõ köny vet a Köz gyû lés El nö ke és a Fõ tit ká ra ír ja alá.
b) A Jegy zõ köny vet min den Ál lam meg erõ sít he ti, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló hi vat ko zott Egyez -

ményt meg erõ sí tet te, vagy ah hoz csat la ko zott.
c) A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.
d) A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a ki lenc ven nyol ca dik meg -

erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.
e) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek  letétbe

he lye zé si nap já ról.
f) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény va la mennyi Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ame lyen a 

Jegy zõ könyv ha tály ba lép.
g) A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg,  akkor lép

ha tály ba, ami kor az er re vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél  letétbe  helyezték.

KÖ VET KE ZÉS KÉP PEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben a je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet
Fõ tit ká ra el ké szí tet te.

EN NEK HI TE LÉ ÜL – a Köz gyû lés ar ra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve -
zet Köz gyû lé se fent em lí tett hu szon har ma dik Ülé sé nek El nö ke és Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉ SZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz nyolc va na dik évi ok tó ber hó ha to dik nap ján, egy-egy pél dány ban, an gol,
fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv a Nemzet közi Pol gá ri
Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg kül di a Chi ca gó -
ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt alá író összes
 Államnak.

R. S. Nya ga Yves Lam bert
a Köz gyû lés 23. Ülé sé nek El nö ke Fõ tit kár”

2. § (1) Az Or szág gyû lés az 1984. má jus 10-én,  Montrealban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez -
ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1984. má jus 10-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

Az 1984. május 10-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Köz gyû lé se

ÖSSZE ÜLT 1984. má jus 10-i hu szon ötö dik (rendkí vüli) mont re a li ülé sén,

TU DO MÁ SUL VÉ VE, hogy a nem zet kö zi pol gá ri  repülés nagy mér ték ben hoz zá já rul hat a vi lág nem ze tei és né pei
 közötti ba rát ság és meg ér tés lét re ho za ta lá ban és meg õr zé sé ben, és en nek meg sér té se azon ban az ál ta lá nos biz ton sá got
fe nye ge tõ ve széllyé vál hat,

TU DO MÁ SUL VÉ VE, hogy kí vá na tos a súr ló dá sok el ke rü lé se és an nak elõ se gí té se, hogy a nem ze tek és né pek
együtt mû köd je nek, ame lyen a vi lág bé ke mú lik,

TU DO MÁ SUL VÉ VE an nak szük sé ges sé gét, hogy a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés fej lesz té se biz ton sá gos és ren de zett
mó don tör tén jen,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az em be ri es ség alap ve tõ meg fon to lá sa i val össz hang ban biz to sí ta ni kell a pol gá ri
 légijármûvek fe dél ze tén az em be rek biz ton sá gát és éle tét,
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TU DO MÁ SUL VÉ VE, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü -
lés rõl szó ló Egyez mény ben a Szer zõ dõ Ál la mok

– el is me rik, hogy min den Ál lam tel jes és ki zá ró la gos jog gal bír a te rü le te fe let ti lég tér te kin te té ben,
– vál lal ják, hogy kel lõ hang súlyt kap a pol gá ri lé gi jár mû na vi gá ci ó já nak biz ton sá ga, ami kor ál la mi lé gi jár mû ve ik

 vonatkozásában ad nak ki ren del ke zé se ket, és
– egyet ér te nek ab ban, hogy a pol gá ri re pü lést az Egyez mény cél ki tû zé se i vel össze egyez tet he tet len cél ra nem hasz -

nál ják,

TU DO MÁ SUL VÉ VE a Szer zõ dõ Ál la mok azon el tö kélt sé gét, hogy kel lõ in téz ke dé se ket te gye nek ar ra irá nyu ló an,
hogy meg elõz zék má sik Ál la mok lég te ré nek meg sér té sét és azt, hogy a pol gá ri re pü lést az Egyez mény cél ki tû zé se i vel
össze fér he tet len cél ra hasz nál ják, és hogy a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés biz ton sá gát to vább nö vel jék,

TU DO MÁ SUL VÉ VE a Szer zõ dõ Ál la mok ál ta lá nos kí vá nal mát a re pü lés ben lé võ pol gá ri lé gi jár mû vek el le ni fegy -
ver hasz ná la tot til tó elv új bó li meg erõ sí tés re,

1. EL HA TÁ RO ZÁS RA JUT, hogy emi att kí vá na tos mó do sí ta ni a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján
ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt,

2. JÓ VÁ HAGY JA, a fent hi vat ko zott Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé sé nek meg fe le lõ en a  hivatkozott
Egyez mény kö vet ke zõ ja va solt mó do sí tá sát:

A 3. cikk után be il lesz ten dõ az új 3. bis:

 „3. bis

(a) A Szer zõ dõ Ál la mok el is me rik, hogy mind egyik Ál lam nak tar tóz kod nia kell a re pü lés ben lé võ pol gá ri lé gi jár mû
el le ni fegy ver hasz ná lat al kal ma zá sá tól, és hogy el fo gás ese tén a fe dél ze ten lé võ em be rek éle tét és a légi jármû biz ton sá -
gát sem ve szé lyez tet he tik. Ez a ren del ke zés nem ér tel mez he tõ úgy, hogy bár mi mó don mó do sí ta ná az Ál la mok nak az
Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ban rög zí tett jo ga it és kö te le zett sé ge it.

(b) A Szer zõ dõ Ál la mok el is me rik, hogy szuvereni tásának gya kor lá sa ként min den Ál lam jo go sult a te rü le te  felett fel -
ha tal ma zás nél kül re pü lõ pol gá ri lé gi jár mû le szál lá sá nak kö ve te lé sé re va la mely ki je lölt re pü lõ té ren, vagy ha meg ala po -
zott ok ból ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy azt az Egyez mény cél ki tû zé se i vel össze egyez tet he tet len cél ra hasz nál ják; az
ilyen lé gi jár mû nek bár mely egyéb uta sí tást ad hat, amellyel vé get vet az ilyen jog sér té sek nek. E cél ból a Szer zõ dõ Ál la -
mok bár mely al kal mas esz közt fel hasz nál hat nak, ame lyek össze egyez tet he tõk a nem zet kö zi jog vo nat ko zó sza bá lya i val, 
be le ért ve az Egyez mény vo nat ko zó ren del ke zé se it, kü lö nös kép pen a je len cikk (a) be kez dé sét. Min den egyes Szer zõ dõ
Ál lam egyet ért, hogy a pol gá ri  légijármûvek el fo gá sá ról szó ló ha tá lyos ren del ke zé se it köz zé te szi.

(c) Min den pol gá ri lé gi jár mû kö te les ele get ten ni a je len cikk (b) be kez dé sé nek meg fe le lõ en ki adott uta sí tás nak. Evé -
gett, min den egyes Szer zõ dõ Ál lam kö te les megal kotni nem ze ti tör vé nye i ben és ren de le te i ben min den szük séges ren del -
ke zést, amely ál tal az ab ban az Ál lam ban lajst ro mo zott pol gá ri lé gi jár mû re, vagy olyan üzem ben tar tó  által üze mel te tett
pol gá ri lé gi jár mû re, amely nek fõ üz let vi te li he lye vagy ál lan dó tar tóz ko dá si he lye ab ban az  Államban van, kö te le zõ vé
te szi e meg fe le lést. Min den egyes Szer zõ dõ Ál lam kö te les sú lyo san bün tet he tõ vé ten ni ezen al kal ma zan dó tör vé nyek és
ren de le tek bár mi ne mû meg sér té sét, és az ügyet tör vé nyei és ren de le tei sze rint  köteles az il le té kes ha tó sá ga elé ter jesz te -
ni.

(d) Min den egyes Szer zõ dõ Ál lam kö te les meg fe le lõ  lépéseket ten ni an nak meg til tá sá ra, hogy az ab ban az  Államban
lajst ro mo zott pol gá ri lé gi jár mû vet, vagy olyan üzem ben tar tó ál tal üze mel te tett pol gá ri lé gi jár mû vet, amely nek fõ üz let -
vi te li he lye vagy ál lan dó tar tóz ko dá si he lye ab ban az Ál lam ban van, elõ re meg fon tol tan az Egyez mény cél ki tû zé se i vel
össze egyez tet he tet len cé lok ra hasz nál ják. E ren del ke zés nem le het ki ha tás sal a je len cikk (a) be kez dé sé re, vagy nem kor -
lá toz hat ja a (b) és (c) be kez dést.”

3. MEG HA TÁ ROZ ZA a hi vat ko zott Egyez mény em lí tett 94. cikk (a) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés nek meg fe le -
lõ en, hogy egy száz ket tõ azon Szer zõ dõ Ál la mok nak a szá ma, ame lyek meg erõ sí té sét kö ve tõ en az elõ zõ ek ben kö zölt ja -
va solt mó do sí tás ha tály ba kell, hogy lép jen, és

4. HA TÁ RO ZA TOT HOZ, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra Jegy zõ köny vet ké szít sen  angol, 
fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett  javasolt mó do -
sí tást és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket:

a) A Jegy zõ köny vet a Köz gyû lés El nö ke és Fõ tit ká ra ír ja alá.
b) A Jegy zõ köny vet min den Ál lam meg erõ sít he ti, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló hi vat ko zott Egyez -

ményt meg erõ sí tet te, vagy ah hoz csat la ko zott.
c) A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.
d) A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor az egy száz ket te dik meg erõ sí -

tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.
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e) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek  letétbe
he lye zé si nap já ról.

f) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény va la mennyi Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ame lyen a 
Jegy zõ könyv ha tály ba lép. 

g) A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg,  akkor lép
ha tály ba, ami kor az er re vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél  letétbe  helyezték.

KÖ VET KE ZÉS KÉP PEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben a je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet
Fõ tit ká ra el ké szí tet te.

EN NEK HI TE LÉ ÜL – a Köz gyû lés ar ra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer -
vezet Köz gyû lé se fent em lí tett hu szon ötö dik (rend kívüli) Ülé sé nek El nö ke és Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉ SZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz nyolc van ne gye dik évi má jus hó ti ze dik nap ján, egy-egy pél dány ban,
 angol, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv a Nemzet közi
Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg kül di
a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt alá író
összes Ál lam nak.

As sad Ko ta i te Yves Lam bert
a Köz gyû lés Fõ tit kár”

25. (rend kí vü li) Ülé sé nek El nö ke

3. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a) Az 1990. ok tó ber 26-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény 50. cikk (a) be -

kez dé sét mó do sí tó Jegy zõ könyv;
b) Az 1995. szep tem ber 29-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt mó do sí tó

Jegy zõ könyv;
c) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te les öt nyel vû szö ve gé rõl szó ló Jegy zõ könyv;
d) Az 1998. ok tó ber 1-jén, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -

könyv;
e) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te les hat nyel vû szö ve gé rõl szó ló Jegy zõ könyv

kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

4. § (1) Az Or szág gyû lés az 1990. ok tó ber 26-án,  Montrealban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez -
mény 50. cikk (a) be kez dé sét mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1990. ok tó ber 26-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény 50. cikk (a) be -
kez dé sét mó do sí tó Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

Az 1990. október 26-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezmény 50. cikk (a) bekezdését módosító Jegyzõkönyv

A NEM ZET KÖ ZI POL GÁ RI RE PÜ LÉ SI SZERVE ZET KÖZ GYÛ LÉ SE

ÖSSZE ÜLT hu szon nyol ca dik (rend kí vü li) ülé sén, 1990. ok tó ber 25-én Mont re al ban;

TU DO MÁ SUL VÉ VE szá mos Szer zõ dõ Ál lam nak azt a kí ván sá gát, hogy bõ vít sék a Ta nács tag sá gá nak lét szá mát an -
nak ér de ké ben, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok meg nö ve ke dett kép vi se le te ré vén jobb egyen súlyt biz to sít sa nak;

MEG FE LE LÕ NEK TART VA, hogy e tes tü let tag lét szá mát har minc há rom fõ rõl har minc hat ra emel jék;

SZÜK SÉ GES NEK TART VA, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri
Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt, a fent em lí tett cél ból mó do sít sák;

1. JÓ VÁ HAGY JA, hogy a fent em lí tett Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, a kö -
vet ke zõk ben ja va solt mó do sí tást hajt sák vég re a hi vat ko zott Egyez mény ben:

„Az Egyez mény 50. cikk (a) be kez dé sé nek má so dik mon da tát úgy kell mó do sí ta ni, hogy a „har minc há rom” szót a
„har minc hat” szó ra cse ré lik.”
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2. HA TÁ RO ZA TOT HOZ a hi vat ko zott Egyez mény már em lí tett 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé se i nek meg fe le -
lõ en, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma száz nyolc, ame lyek meg erõ sí té sét kö ve tõ en a ja va solt mó do sí tás ha tály ba lép;

3. EL HA TÁ ROZ ZA, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet Fõ tit ká ra ké szít sen an gol, fran cia, orosz és spa -
nyol nyel vû Jegy zõ köny vet, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett mó do sí tást és az
aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket:

a) A Jegy zõ köny vet a Köz gyû lés El nö ke és Fõ tit ká ra ír ja alá.
b) A Jegy zõ köny vet min den Ál lam meg erõ sít he ti, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló hi vat ko zott Egyez -

ményt jó vá hagy ta vagy ah hoz csat la ko zott.
c) A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.
d) A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a száz nyol ca dik meg erõ sí tõ

ok ira tot le tét be he lyez ték.
e) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek  letétbe

he lye zé si nap já ról.
f) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény összes Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ami kor a Jegy -

zõ könyv ha tály ba lép.
g) A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg,  akkor lép

ha tály ba, ami kor az er re vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél  letétbe  helyezték.

KÖ VET KE ZÉS KÉP PEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben, a je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet
Fõ tit ká ra el ké szí tet te.

EN NEK HI TE LÉ ÜL – a Köz gyû lés ar ra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve -
zet fent em lí tett Köz gyû lé se hu szon nyol ca dik (rend kí vü li) ülé sé nek El nö ke és Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉ SZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ve ne dik évi ok tó ber hó hu szon ha to dik nap ján, egy-egy pél dány ban,
an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek egyes szö ve gei egy aránt hi te le sek. A je len Jegy zõ könyv a Nem zet -
kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg -
küldi a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt
 aláíró összes Ál lam nak.

As sad Ko ta i te S. S. Sid hu
a Köz gyû lés hu szon nyol ca dik Fõ tit kár”
(rend kí vü li) Ülé sé nek El nö ke

5. § (1) Az Or szág gyû lés az 1995. szep tem ber 29-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló
Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1995. szep tem ber 29-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt  módosító
Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és  hivatalos ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

Az 1995. szeptember 29-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A NEM ZET KÖ ZI POL GÁ RI RE PÜ LÉ SI SZERVE ZET KÖZ GYÛ LÉ SE

ÖSSZE ÜLT har minc egye dik ülé sén, 1995. szep tem ber 22-én Mont re al ban;

TU DO MÁ SUL VÉ VE a Szer zõ dõ Ál la mok azon ál ta lá nos kí ván sá gát, mely sze rint in téz ked ni kell an nak ér de ké ben,
hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te -
les arab nyel vû szö veg ként ren del ke zés re áll jon,

SZÜK SÉ GES NEK TART VA, hogy a hi vat ko zott Egyez ményt a fent em lí tett cél ból mó do sít sák,

1. JÓ VÁ HAGY JA, hogy a fent em lí tett Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, a kö -
vet ke zõk ben ja va solt mó do sí tást hajt sák vég re az Egyez mény ben:

Az Egyez mény zá ró be kez dé se je len le gi szö ve gé nek he lyé be lép:
„Ké szült Chi ca gó ban, 1944. de cem ber he te dik nap ján, an gol nyel ven. A je len Egyez mény an gol, arab, fran cia, orosz

és spa nyol nyel ven ké szült szö ve gei egy aránt hi te le sek. Eze ket a szö ve ge ket az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá -
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nak le vél tá rá ban kell le tét be he lyez ni, amely Kor mány hi te le sí tett má so la tot küld a je len Egyez ményt alá író, il let ve ah -
hoz csat la ko zó összes Ál lam Kor má nyá nak. A je len Egyez mény alá írás ra Was hing ton D.C.-be n áll nyit va.”

2. MEG HA TÁ ROZ ZA a hi vat ko zott Egyez mény már em lí tett 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé se i nek meg felelõen,
hogy a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma száz hu szon ket tõ, amely meg erõ sí té sét kö ve tõ en a fent ja va solt mó do sí tás ha tály ba lép,
és

3. EL HA TÁ ROZ ZA, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol
nyel vû Jegy zõ köny vet ké szít sen, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett mó do sí tást és
az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket.

KÖ VET KE ZÉS KÉP PEN, a Köz gyû lés fent em lí tett in téz ke dé sé nek ér tel mé ben,
A je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet Fõ tit ká ra el ké szí tet te.
A Jegy zõ könyv meg erõ sí tés re nyit va áll bár mely olyan Ál lam szá má ra, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló

hi vat ko zott Egyez ményt meg erõ sí tet te vagy csat la ko zott hoz zá.
A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.
A Jegy zõ könyv a meg erõ sí tõ Ál la mok vo nat ko zá sá ban azon a na pon lép ha tály ba, ame lyen a száz hu szon ket te dik

meg erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.
A Fõ tit kár nak ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell az összes Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé -

nek le tét be he lye zé si nap já ról.
A Fõ tit kár nak ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell a hi vat ko zott Egyez mény összes Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ame -

lyen a Jegy zõ könyv ha tály ba lép.
A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg, ak kor lép ha -

tály ba, ami kor az er re vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél le tét be  helyezték.

EN NEK HI TE LÉ ÜL – a Köz gyû lés ar ra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Köz gyû lés fent em lí tett harminc -
egyedik ülé sé nek El nö ke és a Szer ve zet Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉ SZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven ötö dik évi szep tem ber hó hu szon ki len ce dik nap ján, egy-egy pél -
dány ban, an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv
a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra 
meg kül di a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt
alá író összes Ál lam nak.

Tho er ge ir Páls son Phi lip pe Ro chat
a Köz gyû lés Fõ tit kár”

har minc egye dik Ülé sé nek El nö ke

6. § (1) Az Or szág gyû lés a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te les öt nyel vû szö ve gé rõl szó ló Jegy -
zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te les öt nyel vû szö ve gé rõl szó ló Jegy zõ könyv hi te les  angol
nyel vû szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

A Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló Egyezmény (Chicago, 1944) hiteles ötnyelvû szövegérõl szóló
Jegyzõkönyv

AZ ALUL ÍROTT KOR MÁ NYOK

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Köz gyû lés 29. ülé se, az A29-21 szá mú Ha tá ro za tá ban, töb bek kö zött ar ra kér te
a  Tanácsot és a Fõ tit kárt, hogy meg te gye a szük sé ges in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben, hogy erõ sít sék az ICAO-ban az
arab nyelv hasz ná la tát, és kí sér jék fo ko zott fi gye lem mel eze ket az in téz ke dé se ket az zal a cél ki tû zés sel, hogy az arab
nyelv al kal ma zá sa az ICAO-ban a Szer ve zet töb bi nyel vé vel azo nos szin tet ér je el;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szó ló Egyez mény an gol nyel vû szö ve ge 1944. de cem -
ber 7-én nyílt meg alá írás ra Chi ca gó ban.

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü -
lés rõl szó ló Egyez mény Hi te les Há rom nyel vû  Szövegérõl 1968. szep tem ber 24-én, Bu e nos Ai res ben alá írt Jegy -
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zõkönyvnek meg fe le lõ en, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény (a to váb bi ak ban az Egyez mény) szö ve gét, 
az Egyez mény an gol nyel vû szö ve gé vel együtt, fran cia és spa nyol nyel ven is el fo gad ták, és így az Egyez mény zá ró
 bekezdésében fog lal tak nak meg fe le lõ en a há rom nyelv egy aránt hi te les szö ve gét je len ti;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szó ló Egyez mény mó do sí tá sá val kap cso la tos Jegy -
zõkönyvet, va la mint a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény (Chi ca go, 1944) Hi te les Négy nyel vû Szö ve gé -
rõl szó ló Jegy zõ köny vet 1977. szep tem ber 30-án fo gad ták el, ez ál tal biz to sít va az Egyez mény és an nak  módosításai
 szövegének hi te les sé gét orosz nyel ven;

FI GYE LEM BE VÉ VE en nek meg fe le lõ en, hogy  helyénvaló azon szük ség sze rû ren del ke zés meg ho za ta la, hogy az
Egyez mény szö ve ge arab nyel ven is ren del ke zés re áll jon;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy ilyen ren del ke zés meg hozatalakor te kin tet be kell ven ni az Egyez mény an gol, fran cia,
orosz és spa nyol nyel vû, meg lé võ mó do sí tá sa it, ame lyek szö ve gei egy aránt hi te le sek, va la mint, hogy az Egyez mény
94. cikk (a) be kez dé sé nek meg fe le lõn bár mely mó do sí tás ki zá ró lag bár mely azon Ál lam vo nat ko zá sá ban lép het ha tály -
ba, amely azt meg erõ sí tet te;

A KÖVETKEZÕKBEN ál la pod nak meg:

I. Cikk

A je len Jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zõ, az Egyez mény nek és an nak mó do sí tá sa i nak arab nyel vû szö ve ge, az Egyez -
mény nek és an nak mó do sí tá sa i nak an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû szö ve gé vel együtt, azt a szö ve get je len ti,
amely az öt nyel ven egy aránt hi te les.

II. Cikk

Ha a je len Jegy zõ köny vet alá író Ál lam az Egyez mény bár mely mó do sí tá sát an nak 94. cikk (a) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en meg erõ sí tet te, il let ve a jö võ ben erõ sí ti meg, ak kor az ilyen mó do sí tás an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû
szö ve ge it úgy kell te kin te ni, hogy azok, a je len Jegy zõ könyv bõl kö vet ke zõ en, az öt nyel ven ké szült egy aránt hi te les
 szövegre vo nat koz nak.

III. Cikk

1. A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la mai az aláb bi ak va la me lyi ke ré vén vál hat nak a je len Jegy zõ -
könyv alá író i vá:

(a) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írás sal, vagy
(b) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal va ló alá írás sal, ame lyet az el fo ga dás kö vet, vagy
(c) el fo ga dás sal.

2. A je len Jegy zõ könyv 1995. ok tó ber 10-ig Mont re al ban, azt kö ve tõ en Was hing ton D.C.-be n ma rad nyit va  aláírásra.

3. Az el fo ga dás az el fo ga dá si ok irat nak az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nál tör té nõ le tét be helyezé sével lép 
ha tály ba.

4. A je len Jegy zõ könyv höz va ló csat la ko zást, an nak meg erõ sí té sét vagy jó vá ha gyá sát an nak el fo ga dá sa ként kell
 tekinteni.

IV. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv a har min ca dik na pon lép ha tály ba azt kö ve tõ en, hogy azt ti zen két Ál lam, a III. Cikk ren del ke -
zé se i vel össz hang ban, az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kül alá ír ta vagy el fo gad ta, va la mint, mi u tán a Nem zet kö zi
Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, 1995. szep tem ber 29-én alá írt jegy zõ könyv ha tály ba
 lépett, amely biz to sít ja, hogy az Egyez mény arab nyel vû szö ve ge egy aránt hi te les.

2. Bár mely azon Ál lam vo nat ko zá sá ban, amely ezt  követõen, a III. Cikk nek meg fe le lõ en ír ja alá a je len Jegy zõ köny -
vet, a Jegy zõ könyv az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írá sá nak vagy el fo ga dá sá nak nap ján lép ha tály ba.
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V. Cikk

Egy Ál lam nak az Egyez mény hez a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en tör té nõ bár mely csat la ko zá sát a je len 
Jegy zõ könyv el fo ga dá sá nak kell te kin te ni.

VI. Cikk

A je len Jegy zõ könyv nek egy Ál lam ál tal tör té nõ el fo ga dá sát nem te kin tik úgy, hogy az Ál lam az Egyez mény bár mely
mó do sí tá sát meg erõ sí tet te.

VII. Cikk

Amint a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lép, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak re giszt rál nia kell azt az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze té nél és a Nem zet kö zi Pol gári Re pü lé si Szer ve zet nél.

VIII. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv mind ad dig ha tály ban ma rad, amíg az Egyez mény ha tály ban van.

2. A je len Jegy zõ könyv ki zá ró lag ak kor ve szí ti ha tá lyát egy Ál lam ese té ben, ha az Ál lam töb bé már nem szá mít
az Egyez ményt alá író fél nek.

IX. Cikk

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet összes Tag ál la mát,  valamint
ma gát a Szer ve ze tet is ér te sí te nie kell:

(a) a je len Jegy zõ könyv bár mely alá írá sá ról és an nak nap já ról, an nak meg je lö lé sé vel együtt, hogy va jon az alá írás
az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal vagy fenn tar tás nél kül tör tént;

(b) bár mely el fo ga dá si ok irat le tét be he lye zé sé rõl és an nak nap já ról;
(c) ar ról a nap ról, ame lyen a je len Jegy zõ könyv, a IV. Cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, ha tály ba

lép.

X. Cikk

A je len Jegy zõ köny vet, ame lyet an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven ké szí tet tek, és amely nek min den egyes
szö ve ge egy aránt hi te les, az Ame ri kai Egye sült  Államok Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell le tét be he lyez ni, amely meg -
felelõen hi te le sí tett má so la tot küld a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la ma i nak Kor má nya i hoz.

EN NEK HI TE LÉ ÜL az alul írott telj ha tal mú meg ha tal ma zot tak, a meg fe le lõ fel ha tal ma zás bir to ká ban, alá ír ták a je len 
Jegy zõ köny vet.

KÉ SZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven ötö dik évi szep tem ber hó hu szon ki len ce dik nap ján.”

7. § (1) Az Or szág gyû lés az 1998. ok tó ber 1-jén, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez -
ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1998. ok tó ber 1-jén, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:
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Az 1998. október 1-jén, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A NEM ZET KÖ ZI POL GÁ RI RE PÜ LÉ SI SZERVE ZET KÖZ GYÛ LÉ SE

ÖSSZE ÜLT har minc ket te dik Ülé sén, 1998. szep tem ber 22-én Mont re al ban;

TU DO MÁ SUL VÉ VE a Szer zõ dõ Ál la mok azon ál ta lá nos kí ván sá gát, mely sze rint in téz ked ni kell an nak ér de ké ben,
hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te -
les kí nai nyel vû szö veg ként ren del ke zés re  álljon,

SZÜK SÉ GES NEK TART VA, hogy a hi vat ko zott Egyez ményt a fent em lí tett cél ból mó do sít sák,

1. JÓ VÁ HAGY JA, hogy a fent em lí tett Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, a kö -
vet ke zõk ben ja va solt mó do sí tást hajt sák vég re, amely a hi vat ko zott Egyez mény zá ró be kez dé se je len le gi szö ve gé nek
he lyé re lép:

„Ké szült Chi ca gó ban, 1944. de cem ber he te dik nap ján, an gol nyel ven. A je len Egyez mény an gol, arab, kí nai, fran cia,
orosz és spa nyol nyel ven ké szült szö ve gei egy aránt  hitelesek. Eze ket a szö ve ge ket az Ame ri kai Egye sült  Államok Kor -
má nyá nak le vél tá rá ban kell le tét be he lyez ni, amely Kor mány hi te le sí tett má so la tot küld a je len Egyez ményt alá író, il let -
ve ah hoz csat la ko zó összes Ál lam  Kormányának. A je len Egyez mény alá írás ra Was hing ton D.C.-be n áll nyit va.”

2. MEGHATÁROZZA a hi vat ko zott Egyez mény már em lí tett 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en,
hogy a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma száz hu szon négy, amely meg erõ sí té sét kö ve tõ en a fent ja va solt mó do sí tás ha tály ba lép,
és

3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra an gol, arab, kí nai, fran cia, orosz 
és spa nyol nyel vû Jegy zõ köny vet ké szít sen, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett mó -
do sí tást és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket.

KÖ VET KE ZÉS KÉP PEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben,
A je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet Fõ tit ká ra el ké szí tet te.
A Jegy zõ könyv meg erõ sí tés re nyit va áll bár mely olyan Ál lam szá má ra, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló

hi vat ko zott Egyez ményt meg erõ sí tet te vagy ah hoz csat la ko zott.
A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.
A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a száz hu szon ne gye dik meg erõ sí -

tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.
A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek le tét be he -

lye zé si nap já ról.
A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény összes Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ame lyen a Jegy zõ -

könyv ha tály ba lép.
A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg, ak kor lép ha -

tály ba, ami kor az er re vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél le tét be  helyezték.

EN NEK HI TE LÉ ÜL – a Köz gyû lés ar ra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Köz gyû lés fent em lí tett har minc ket te -
dik ülé sé nek El nö ke és a Szer ve zet Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉ SZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven nyol ca dik évi ok tó ber hó el sõ nap ján, egy-egy pél dány ban,
 angol, arab, kí nai, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv a Nem -
zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg -
kül di a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez ményt alá -
író összes Ál lam nak.

H. S. Kho la R. C. Cos ta Pe re i ra
a Köz gyû lés Fõ tit kár”

har minc ket te dik Ülé sé nek El nö ke

8. § (1) Az Or szág gyû lés a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te les hat nyel vû szö ve gé rõl szó ló Jegy -
zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény hi te les hat nyel vû szö ve gé rõl szó ló Jegy zõ könyv hi te les an gol
nyel vû szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:
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A Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló Egyezmény (Chicago, 1944) hiteles hatnyelvû szövegérõl szóló
Jegyzõkönyv

AZ ALUL ÍROTT KOR MÁ NYOK

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Köz gyû lés 31. Ülé se, az A31-16 szá mú Ha tá ro za tá ban, töb bek kö zött ar ra kér te
a  Tanácsot és a Fõ tit kárt, hogy meg te gye a szük sé ges in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben, hogy erõ sít sék a Nem zet kö zi
 Polgári Re pü lé si Szer ve zet ben (ICAO) a kí nai nyelv prog resszív hasz ná la tát, és kí sér jék fo ko zott fi gye lem mel eze ket az
in téz ke dé se ket az zal a cél ki tû zés sel, hogy a kí nai nyelv al kal ma zá sa az ICAO-ban a Szer ve zet töb bi nyel vé vel azo nos
szin tet ér je el;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szó ló Egyez mény (a to váb bi ak ban: az Egyez mény)
 angol nyel vû szö ve ge 1944. de cem ber 7-én nyílt meg alá írás ra Chi ca gó ban;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü -
lés rõl szó ló Egyez mény Hi te les Há rom nyel vû Szö ve gé rõl 1968. szep tem ber 24-én, Bu e nos Ai res ben alá írt Jegy zõ -
könyv nek meg fe le lõ en, az Egyez mény szö ve gét, az Egyez mény an gol nyel vû szö ve gé vel együtt, fran cia és spa nyol
nyel ven is el fo gad ták, és így az Egyez mény zá ró be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a há rom nyelv egy aránt hi te les
szö ve gét je len ti;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szó ló Egyez mény mó do sí tá sá val kap cso la tos Jegy zõ -
köny vet, va la mint a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény (Chi ca go, 1944) Hi te les Négy nyel vû Szö ve gé rõl
szó ló Jegy zõ köny vet 1977. szep tem ber 30-án fo gad ták el, ez ál tal biz to sít va az Egyez mény és an nak  módosításai szö ve -
gé nek hi te les sé gét orosz nyel ven;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szó ló Egyez mény mó do sí tá sá val kap cso la tos Jegy zõ -
köny vet, va la mint a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szó ló Egyez mény (Chi ca go, 1944) Hi te les Öt nyel vû Szö ve gé rõl
szó ló Jegy zõ köny vet 1995. szep tem ber 29-én fo gad ták el, ez ál tal biz to sít va az Egyez mény és an nak  módosításai szö ve -
gé nek hi te les sé gét arab nyel ven;

FI GYE LEM BE VÉ VE en nek meg fe le lõ en, hogy  helyénvaló azon szük ség sze rû ren del ke zés meg ho za ta la, hogy az
Egyez mény szö ve ge kí nai nyel ven is ren del ke zés re áll jon;

FI GYE LEM BE VÉ VE, hogy ilyen ren del ke zés meg ho za ta la kor te kin tet be kell ven ni az Egyez mény an gol, arab, fran -
cia, orosz és spa nyol nyel vû, meg lé võ mó do sí tá sa it, ame lyek szö ve gei egy aránt hi te le sek, va la mint, hogy az Egyez mény
94. cikk (a) be kez dé sé nek meg fe le lõn bár mely mó do sí tás ki zá ró lag bár mely azon Ál lam te kin te té ben lép het ha tály ba,
amely azt meg erõ sí tet te;

A KÖVETKEZÕKBEN ál la pod nak meg:

I. Cikk

A je len Jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zõ, az Egyez mény nek és an nak mó do sí tá sa i nak kí nai nyel vû szö ve ge, az Egyez -
mény nek és an nak mó do sí tá sa i nak an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû szö ve gé vel együtt, azt a szö ve get je len ti, 
amely a ha t nyel ven egy aránt hi te les.

II. Cikk

Ha a je len Jegy zõ köny vet alá író Ál lam az Egyez mény bár mely mó do sí tá sát an nak 94. cikk a) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en meg erõ sí tet te, il let ve a jö võ ben erõ sí ti meg, ak kor az ilyen mó do sí tás an gol, arab, kí nai, fran cia, orosz és spa nyol
nyel vû szö ve ge it úgy kell te kin te ni, hogy azok, a  jelen Jegy zõ könyv bõl kö vet ke zõ en, a ha t nyel ven ké szült egy aránt hi -
te les szö veg re vo nat koz nak.

III. Cikk

1. A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la mai az aláb bi ak va la me lyi ke ré vén vál hat nak a je len Jegy zõ -
könyv alá író i vá:

(a) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írás sal, vagy
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(b) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal va ló alá írás sal, ame lyet az el fo ga dás kö vet, vagy
(c) el fo ga dás sal.

2. A je len Jegy zõ könyv 1998. ok tó ber 16-ig Mont re al ban, azt kö ve tõ en Was hing ton D.C.-be n áll nyit va alá írásra.

3. Az el fo ga dás az el fo ga dá si ok irat nak az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nál tör té nõ le tét be he lye zé sé vel lép 
ha tály ba.

4. A je len Jegy zõ könyv höz va ló csat la ko zást, an nak meg erõ sí té sét vagy jó vá ha gyá sát an nak el fo ga dá sa ként kell
 tekinteni.

IV. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv a har min ca dik na pon lép ha tály ba azt kö ve tõ en, hogy azt ti zen két Ál lam, a III. Cikk ren del ke -
zé se i vel össz hang ban, az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kül alá ír ta vagy el fo gad ta, va la mint, mi u tán az Egyez -
mény 1998. ok tó ber 1-jén el fo ga dott zá ró be kez dé sé nek mó do sí tá sa ha tály ba lé pett, amely biz to sít ja, hogy az Egyez -
mény kí nai nyel vû szö ve ge egy aránt hi te les.

2. Bár mely azon Ál lam vo nat ko zá sá ban, amely ezt  követõen, a III. Cikk nek meg fe le lõ en ír ja alá a je len Jegy zõ köny -
vet, a Jegy zõ könyv az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írá sá nak vagy el fo ga dá sá nak nap ján lép ha tály ba.

V. Cikk

Egy Ál lam nak az Egyez mény hez a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en tör té nõ bár mely csat la ko zá sát a je len 
Jegy zõ könyv el fo ga dá sá nak kell te kin te ni.

VI. Cikk

A je len Jegy zõ könyv nek egy Ál lam ál tal tör té nõ el fo ga dá sát nem te kin tik úgy, hogy az Ál lam az Egyez mény bár mely
mó do sí tá sát meg erõ sí tet te.

VII. Cikk

Amint a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lép, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak re giszt rál nia kell azt az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze té nél és a Nem zet kö zi Pol gári Re pü lé si Szer ve zet nél.

VIII. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv mind ad dig ha tály ban ma rad, amíg az Egyez mény ha tály ban van.

2. A je len Jegy zõ könyv ki zá ró lag ak kor ve szí ti ha tá lyát egy Ál lam ese té ben, ha az Ál lam töb bé már nem szá mít az
Egyez ményt alá író fél nek.

IX. Cikk

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet összes Tag ál la mát,  valamint
ma gát a Szer ve ze tet is ér te sí te nie kell:

(a) a je len Jegy zõ könyv bár mely alá írá sá ról és an nak nap já ról, an nak meg je lö lé sé vel együtt, hogy va jon az alá írás az
el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal vagy fenn tar tás nél kül tör tént;

(b) bár mely el fo ga dá si ok irat le tét be he lye zé sé rõl és an nak nap já ról;
(c) ar ról a nap ról, ame lyen a je len Jegy zõ könyv, a IV. Cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, ha tály ba

lép.
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X. Cikk

A je len Jegy zõ köny vet, ame lyet an gol, arab, kí nai, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven ké szí tet tek, és amely nek min den
egyes szö ve ge egy aránt hi te les, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell le tét be  helyezni, amely
e szö ve gek meg fe le lõ en hi te le sí tett má so la tát meg kül di a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la mai Kor má -
nya i nak.

EN NEK HI TE LÉ ÜL az alul írott telj ha tal mú meg ha tal ma zot tak, a meg fe le lõ fel ha tal ma zás bir to ká ban, alá ír ták a je len 
Jegy zõ köny vet.

KÉ SZÜLT Mont re al ban, ezerkilencszázkilencven nyolcadik évi ok tó ber hó el sõ nap ján.”

9. § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott  kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 5–8. §-a a Jegy zõ köny vek ben meg ha tá ro zott idõ pon tok ban lép ha tály ba.

(3) Az 5–8. §-ok ban ta lál ha tó Jegy zõ köny vek, il let ve az 5–8. §-o k ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját – an nak  ismertté
vá lá sát kö ve tõ en – a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter 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.

(4) 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
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A Kormány
32/2007. (III. 6.) Korm.

rendelete
az egyes szabálysértésekrõl  szóló

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(kivonatos közlés)

A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
166.  §-ában, va la mint – a Vám- és Pénz ügy õr ség vo nat ko -
zá sá ban – a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 1994. évi XIX. 
tör vény 42/A.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

5.  §

Az R. 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 31.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 93.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 94.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 95.  §-ának 
(2) be kez dé sé ben, 98.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 99.  §-ának 
(2) be kez dé sé ben, 100.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
103.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 130.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 131.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 132.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben, 133.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 135.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) és b) pont já ban, va la mint (3) be kez dé sé ben, 
136.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 137.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, 138.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 139.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben, 140.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bá nya fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a „ bányakapitányság” szö veg lép.

7.  §

Az R.
a) 67.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Hír köz lé si Fõ fel -

ügye let te rü le ti szer vei, a Hír köz lé si Fõ fel ügye let”
 szövegrész he lyé be,

b) 70.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Hír köz lé si Fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság” szö veg lép.

9.  §

Az R. 150.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a ha tó sá gi
 minõségellenõrzõ szerv” szö veg rész he lyé be „a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal” szö veg lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a 2007. jú ni us 15-én lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának megfelelés

11.  §

Ez a kor mány ren de let a Kö zös ség te rü le té re be lé põ,
 illetve a Kö zös ség te rü le tét el ha gyó kész pénz el len õr zé sé -
rõl  szóló 1889/2005/EK ren de let 3. és 9. cik ké nek va ló
meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A gazdasági és közlekedési miniszter,
a honvédelmi miniszter, valamint

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM

együttes rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ

kijelölésérõl

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. (XII. 28.) Kor m. ren de let 3.  §-a
(6) be kez dé sé nek b) pont já ban, a hon vé de lem rõl és a
 Magyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  §
(1) be kez dé se d) pont já nak db) al pont já ban, a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
165/2006. (VII. 28.) Kor m. ren de let 3.  §-a (4) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt fel adat kö rünk ben el jár va a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény (a továb -
biak ban: Lt.) 74.  §-ának n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

I. Fejezet

A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A légtér szerkezete

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá ra ál tal kör be zárt te -
rü let fe let ti, lé gi köz le ke dé si cél ra ki je lölt lég tér meg ha tá ro -
zott ki ter je dé sû lé gi for gal mi lég tér re, idõ sza ko san kor lá to -
zott, kor lá to zott, ve szé lyes és til tott lég te rek re  oszlik.

(2) A lé gi for gal mi lég te rek és az idõ sza ko san kor lá to -
zott lég te rek tér be li ki ter je dé sét (ol dal- és ma gas sá gi ha tá -
ra it) a 2. mel lék let, a kor lá to zott, ve szé lyes és til tott lég te -
rek tér be li ki ter je dé sét (ol dal- és ma gas sá gi ha tá ra it) a
3. mel lék let tar tal maz za.

A légiforgalmi légtér

2.  §

(1) A lé gi for gal mi lég tér a lég tér ben nyúj tott lé gi for gal -
mi szol gál ta tás faj tá ja alap ján el len õr zött vagy nem el len -
õr zött lég tér re osz lik.

(2) El len õr zött lég tér:
a) a re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet, amely pol gá ri (CTR)

vagy ka to nai (MCTR) kör zet;
b) a kö zel kör ze ti irá nyí tói kör zet, amely pol gá ri

(TMA) vagy ka to nai (MTMA) kör zet;
c) egyéb pol gá ri irá nyí tói kör zet (CTA);
d) kö zös fel hasz ná lá sú lég tér (RCA/PCA).

(3) Nem el len õr zött lég tér a lé gi for gal mi lég tér el len õr -
zött lég té ren kí vü li ré sze.

(4) A lé gi for gal mi lég tér ben a nyúj tott lé gi for gal mi
szol gál ta tást és a re pü lé si sza bá lyo kat az 1. mel lék let tar -
tal maz za.

3.  §

(1) Azo kat az ál la mi re pü lé se ket, ame lyek jel le gü ket te -
kint ve nem igé nyel nek idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret és
be il leszt he tõ ek az el len õr zött lég tér mû kö dé sé be, ugyan -
ak kor nem hajt ha tó ak vég re GAT-sza bá lyok sze rint, a lég -
tér ru gal mas fel hasz ná lás nak biz to sí tá sa és a pol gá ri lé gi -
for ga lom za var ta lan sá ga ér de ké ben kö zös fel hasz ná lá sú
lég tér ben kell vég re haj ta ni.

(2) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér le het

a) elõ ze tes ko or di ná ci ós lég tér (PCA), vagy

b) csök ken tett ko or di ná ci ós lég tér (RCA).

(3) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér ben gya kor ló lé gi harc
és mû re pü lés nem hajt ha tó vég re.

(4) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér ki zá ró lag el len õr zött
lég tér ben je löl he tõ ki.

(5) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér ben, az igény be vé tel és
a szol gá la tok kö zöt ti adat cse re rend jét az ille té kes pol gá ri
lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat ve ze tõ je és a ka to nai lég vé -
del mi irá nyí tó szol gá lat el lá tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve -
zet ve ze tõ je együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí ti.

(6) Az egyes OAT-sza bá lyok sze rint vég re haj tott ál la mi 
re pü lé sek és a GAT-sza bá lyok sze rint vég re haj tott pol gá ri
re pü lé sek egy ide jû vég re haj tá sá ra ki je lölt, kö zös fel hasz -
ná lá sú lég te rek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek kel mû köd tet he tõk.

Az idõszakosan korlátozott légtér

4.  §

(1) Idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret (TRA) kell ki je löl ni 
ál la mi lé gi jár mû vek ál tal vég re haj tott azon re pü lé sek szá -
má ra, ame lyek

a) jel le gük nél fog va szük sé ges sé te szik a fel adat ban
részt nem ve võ lé gi for ga lom tól tör té nõ vé dett sé get, vagy

b) ki szá mít ha tat lan, in ten zív, a fel adat ban nem érin tett
egyéb lé gi for ga lom biz ton sá gá ra ve szélyt je len tõ ma nõ ve -
rek al kal ma zá sá val jár hat nak együtt.



(2) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben ka to nai re pü -
lés irá nyí tó szol gá lat mû kö dik. A lég te ret, az ab ban terv -
sze rû en fel ada tot vég re haj tó ál la mi lé gi jár mû ve ken kí vül,
egyéb lé gi jár mû a lég tér ben ille té kes ka to nai re pü lés irá -
nyí tó szol gá lat en ge dé lyé vel ve he ti igény be.

(3) Amennyi ben az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben
foly ta tott ál la mi re pü lé si fel adat jel le ge azt le he tõ vé te szi,
az ille té kes ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat – a lé gi for ga -
lom fo lya ma tos sá gá nak elõ se gí té se ér de ké ben – ese ten -
ként, il let ve idõ sza ko san, az (5) be kez dés figye lembe véte -
lével en ge dé lyez he ti a GAT-sza bá lyok sze rint mû kö dõ, a
pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat ke ze lé sé ben lé võ lé gi jár mû -
vek át ha la dá sát.

(4) Az ille té kes ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat az irá -
nyí tá sa alatt ál ló ál la mi lé gi jár mû ve ket el kü lö ní ti az idõ -
sza ko san kor lá to zott lég te re ket en ge déllyel át re pü lõ,
GAT-sza bá lyok sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek tõl. Az el kü -
lö ní tést úgy hoz za lét re, hogy az irá nyí tá sa alatt ál ló ál la mi
lé gi jár mû vek nek az azok re pü lé si irá nyá ra és ma gas sá gá ra 
vo nat ko zó olyan uta sí tá so kat, en ge dé lye ket ad, ame lyek
biz to sít ják, hogy az en ge déllyel át re pü lõ, GAT-sza bá lyok
sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek tõl a ál la mi lé gi jár mû vek leg -
alább 2000 láb (600 m) füg gõ le ges, vagy 5 NM (10 km) ol -
dal irá nyú tá vol ság nál kö ze lebb ne ke rül hes se nek.

(5) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben biz to sí ta ni kell 
a kény szer hely zet ben lé võ, ku ta tó-men tõ és a be te gek, il -
let ve hu mán-transz plan tá ci ós anya gok szál lí tá sát vég zõ
re pü lé sek el sõbb sé gét.

A korlátozott légtér

5.  §

(1) A kor lá to zott lég tér igény be vé te lé re – az ál lam ha tár
men ti kor lá to zott lég tér ki vé te lé vel és a 6.  §-ban meg ha tá -
ro zott el té rés sel – a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ad elõ ze tes
ha tó sá gi en ge délyt. A te vé keny sé gi en ge déllyel vé gez he tõ 
te vé keny sé gek ese té ben a ha tó ság a lé gi köz le ke dés rõl
 szóló 1995. évi XCVII. tör vény 22.  §-a sze rin ti en ge -
déllyel ren del ke zõ szer ve zet nek ad en ge délyt. A ter mé sze -
ti csa pás, tö meg sze ren csét len ség vagy re pü lõ bal eset kö -
vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sát szol gá ló ku ta tás-men tés,
to váb bá élet men tés, sür gõs be teg szál lí tás, va la mint ren dé -
sze ti vagy kü lön tör vény alap ján bûn ül dö zés fel ada ta cél -
já ból vég zett re pü lés ese tén a kor lá to zott lég tér igény be vé -
te lé hez elõ ze tes en ge dély nem szük sé ges.

(2) A kor lá to zott lég tér ben vég re haj tott re pü lé sek re – a
kor lá to zást figye lembe vé ve – azon sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni, ame lyek a ve le kö zös részt al ko tó lé gi for gal mi lég -
tér re vo nat koz nak.

6.  §

(1) Kör nye zet vé del mi szem pont ból kor lá to zott lég tér
haj tó mû vel fel sze relt lé gi jár mû vel, va la mint hõ lég bal lon -

nal tör té nõ igény be vé te lé nek elõ ze tes ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si el já rá sá ba a lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak ha tó ság ként
be von ja az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
és víz ügyi fel ügye lõ sé get (a továb biak ban: fel ügye lõ ség)
az aláb bi re pü lé sek ese tén:

a) tér ké pe zés cél já ból tör té nõ re pü lés,
b) mé rõ ka me rás lé gi fény ké pe zés vagy egyéb, táv ér zé -

ke lé si cé lú re pü lés,
c) egyéb kép rög zí tés, il let ve fel vé tel ké szí tés cél já ból

tör té nõ re pü lés,
d) szú nyog ir tás, me zõ- és er dõ gaz da sá gi lé gi mun ka -

vég zés cél já ból vég zett re pü lés,
e) pol gá ri cé lú lé gi fel de rí tés és meg fi gye lés (pél dá ul

ve ze ték el len õr zés, vad szám lá lás) cél já ból vég zett re pü lés,
f) egyéb, köz ér de kû cél ból tör té nõ re pü lé sek.

(2) A fel ügye lõ ség azon kör nye zet vé del mi szem pont ból 
kor lá to zott lég te rek ese té ben, ame lyek nél a 3. mel lék let -
ben a ki je lö lés in do ka ként „ter mé szet vé de lem” sze re pel,
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lást a ter mé szet vé del mi szem pon tok figye lembe véte -
lével ad ja meg. Ter mé szet vé del mi szem pont ként ér té ke li
az en ge dé lye zés tár gyát ké pe zõ te vé keny ség nek a vé dett
és a fo ko zot tan vé dett, va la mint a kö zös sé gi je len tõ sé gû
ma dár fa jok egye de i re, po pu lá ci ó i ra, élõ-, táp lál ko zó- és
sza po ro dó he lye i re gya ko rolt vár ha tó ha tá sát, a ter mé szet
vé del mé rõl  szóló 1996. évi LI II. tör vény 43.  §-a, to váb bá a 
ve szé lyez te tett ség mér té ké nek és jel le gé nek figye lembe -
véte lével.

(3) A fel ügye lõ ség szak ha tó ság ként el jár va a ter mé sze ti
ér té kek ve szé lyez te té sé nek el ke rü lé se, il let ve a ve szé lyez -
te tés mér té ké nek csök ken té se ér de ké ben szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lá sá ban – kü lön-kü lön vagy együt te sen – a re pü lé -
si sza bá lyok figye lembe véte lével

a) a re pü lé si út vo nal ra és a re pü lé si ma gas ság ra,
b) a re pü lés idõ tar ta má ra

vo nat ko zó fel té te le ket ha tá roz hat meg.

(4) Kör nye zet vé del mi szem pont ból kor lá to zott lég tér -
ben

a) nem lé te sít he tõ nem nyil vá nos fel- és le szál ló hely,
ki vé ve a kü lön jog sza bály ban sza bá lyo zott me zõ- és er dõ -
gaz da sá gi lé gi mun ka vég zés hez szük sé ges fel- és le szál ló -
he lyet;

b) nem vé gez he tõ haj tó mû vel fel sze relt és a haj tó mû -
vét hasz ná ló lé gi jár mû vel, va la mint hõ lég bal lon nal tör té -
nõ re pü lés, ki vé ve a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ból 
vég zett en ge dé lye zett re pü lé se ket.

A veszélyes légtér

7.  §

(1) A ve szé lyes lég tér ben, a kö zé tett üzem idõ alatt, kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint és az
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ille té kes szol gá lat en ge dé lyé vel le het re pül ni. A ve szé lyes
lég tér ben a köz zé tett üzem idõ alatt lé gi köz le ke dés – a ve -
szé lyes lég tér ben fo lyó te vé keny ség ben részt ve võ lé gi jár -
mû vek re pü lé se i nek ki vé te lé vel – nem ter vez he tõ.

(2) Ve szé lyes lég tér ben an nak köz zé tett üzem ide jén kí -
vül lé gi köz le ke dés re ve szé lyes te vé keny ség nem foly tat -
ha tó.

(3) Ha egy ve szé lyes lég tér köz vet le nül ha tá ros va la -
mely re pü lõ tér ille té kességi lég te ré vel (CTR, CTA,
TMA), for gal mi kö ré vel, vagy a ve szé lyes lég tér egé sze
vagy egy ré sze a re pü lõ tér ille té kességi lég te ré be vagy for -
gal mi kö ré be tar to zik, a lég tér ben ille té kes lé gi for gal mi
szol gá lat, en nek hi á nyá ban a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja és
a ve szé lyes lég tér üzem ben tar tó ja az együtt mû kö dés rend -
jét meg ál la po dás ban ál la pít hat ja meg.

Tiltott légtér

8.  §

A til tott lég tér ben a lé gi köz le ke dés ti los.

II. Fejezet

A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az idõszakosan korlátozott légtér igénylése

9.  §

(1) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret az érin tett ka to -
nai szer ve ze tek, a re pü lé si fel ada tok igé nyei sze rint a
 Magyar Hon véd ség szer ve ze tén be lül, az üzem ben tar tói
fel ada to kat el lá tó pa rancs nok ál tal fel ha tal ma zott szer ve -
zet nél igé nyel he tik.

(2) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér igény lé sé nek tar -
tal maz nia kell:

a) a lég tér azo no sí tó je lét;
b) az igény be vé tel kez dé si és be fe je zé si idõ pont ja it

UTC-ben;
c) a lég tér igé nyelt al só és fel sõ ha tá rát;
d) a lég tér ben ter ve zett fel adat jel le gét;
e) a lég tér ben ter ve zet ten ille té kes ka to nai re pü lés irá -

nyí tó szol gá lat meg ne ve zé sét.

(3) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég te rek igény be vé te lé re 
vo nat ko zó, össze sí tett nap i ter ve ket, a ter ve zett igény be -
vé telt meg elõ zõ na pon, he lyi idõ sze rint 12.00 órá ig az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet to váb bít ja Bu da -
pest ATS Köz pont szá má ra.

(4) Bu da pest ATS Köz pont a be ér ke zõ igé nyek fel dol -
go zá sa után – a Nem ze ti Lég tér Ko or di ná ci ós Bi zott ság

(a továb biak ban: NLKB) lég tér fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
stra té gi ai el vei alap ján – dönt az igé nyek el fo ga dá sá ról, il -
let ve kor lá to zá sá ról, til tá sá ról, és ar ról az igény lõ ka to nai
szer ve ze tet ér te sí ti.

(5) Az el fo ga dott lég tér igényt ké se de lem nél kül tö röl ni
kell, ha bi zo nyos sá vá lik, hogy a ter ve zett fel adat vég re -
haj tá sá ra nem ke rül sor.

Az idõszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10.  §

(1) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben ille té kes ka to -
nai re pü lés irá nyí tó egy ség és a TRA-val ha tá ros lég tér ben
ille té kes pol gá ri lé gi for gal mi irá nyí tó egy ség kö zött
együtt mû kö dé si meg ál la po dást kell köt ni a lég tér-igény -
be vé tel biz to sí tá sa ér de ké ben. Az együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás az adat cse re mód já ra és a GAT-sza bá lyok sze rint
mû kö dõ lé gi jár mû vek mû kö dõ TRA-n en ge déllyel tör té nõ 
át ha la dá sá val kap cso la tos el já rá sok ra ter jed ki.

(2) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér igé nyelt kez dé si
idõ pont ja elõtt leg alább 30 perc cel az igény lõ ka to nai szer -
ve zet kö te les a tény le ges kez dés idõ pont ját a Bu da pest
ATS köz pont tal egyez tet ni.

(3) Ha a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez te tett kez dé si
idõ pon tot kö ve tõ 30 per cen be lül a lég tér igény be vé te lét
nem kez dik meg, az igény lõ ka to nai szer ve zet nek új kez -
dé si idõ pon tot kell egyez tet nie.

(4) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret az en ge dé lye zett 
kez dé si idõ pont elõtt, il let ve az en ge dé lye zett be fe je zé si
idõ pon ton túl igény be ven ni ti los.

(5) Amennyi ben az igé nyelt idõ sza ko san kor lá to zott
lég tér ben – az en ge dé lye zett kez dé si és be fe je zé si idõ pont
kö zött – az igény be vé tel leg alább 30 per cig szü ne tel, az
igény lõ ka to nai szer ve zet az aláb bi in for má ci ó kat kö te les
to váb bí ta ni Bu da pest ATS Köz pont szá má ra:

a) az új ra kez dés ter ve zett idõ pont ja;

b) az en ge dé lye zett lég tér mé re té nek (ma gas ság tar to -
má nyá nak) csök ken té se a tény le ges fel adat függ vé nyé ben.

(6) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér igény be vé te lé nek
az en ge dé lye zett be fe je zé si idõ elõt ti meg szû né sét és a to -
váb bi lég tér igény tör lé sét az igény lõ ka to nai szer ve zet ké ri 
a Bu da pest ATS Köz pont tól.

A koordinált légtér igénylése

11.  §

(1) Ko or di nált lég te ret a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott
szer ve zet igé nyel het.



(2) A ko or di nált lég tér igény lé si rend jét a Bu da pest
ATS Köz pont és az igény lõ szer ve zet kö zöt ti együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás ban kell rög zí te ni. Amennyi ben a ko or -
di nált lég te ret igény lõ szer ve zet meg egye zik a koordiná -
ciós fel ada to kat el lá tó szer ve zet tel, úgy az igény lé si ren det 
a 12.  § (5) be kez dé sé ben elõ írt együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás ban kell rög zí te ni.

A koordinációs feladatokat ellátó szervezet

12.  §

(1) A ko or di nált lég tér ben a ko or di ná ci ós fel ada to kat a
2. mel lék let II. fe je ze té ben meg ha tá ro zott szer ve zet, a
légi közlekedési ha tó ság en ge dé lyé vel lát hat ja el.

(2) A ko or di nált lég tér mû kö dé si ide je alatt a ko or di ná -
ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet fe le lõs a lég tér ben a lég -
tér hasz ná lat ko or di ná ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá ért.

(3) A ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet gon dos -
ko dik ar ról, hogy meg fele lõen kép zett és rá dió-táv be szé lõ
ke ze lõi jo go sí tás sal ren del ke zõ sze mély lás sa el a föl di te -
le pí té sû rá dió ál lo más mû köd te té sét.

(4) A ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet fel ada ta:

a) hang rög zí tés sel el lá tott rá dió ál lo más mû köd te té se
és két ol da lú rá dió össze köt te tés tar tá sa azok kal a lé gi jár -
mû vek kel, ame lyek – a sik ló re pü lés cél já ra igé nyel he tõ
ko or di nált lég tér ki vé te lé vel – ko or di nált lég tér ben mû -
köd nek;

b) a Bu da pest ATS Köz pont tól te le fo non ka pott – a
lég tér en ge dé lye zett kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ra, va la -
mint az igény be ve he tõ ma gas ság ra vo nat ko zó – tá jé koz ta -
tá sok to váb bí tá sa a ko or di nált lég te ret igény be ve võ lé gi -
jár mû vek ré szé re;

c) a Bu da pest ATS Köz pont te le fo non tör té nõ tá jé koz -
ta tá sa ar ról, hogy

ca) min den – a ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve -
zet ál tal is mert – for ga lom el hagy ta a ko or di nált lég te ret,
vagy

cb) van olyan ál ta la is mert for ga lom, amellyel kap cso -
lat ban nem tu dott meg gyõ zõd ni a ko or di nált lég tér el ha -
gyá sá ról;

d) a sik ló re pü lés cél já ra igé nyel he tõ ko or di nált lég tér
ese tén a lé gi jár mû vek meg fe le lõ mód szer rel tör té nõ elõ ze -
tes tá jé koz ta tá sa a ko or di nált lég tér en ge dé lye zett kez dé si
és be fe je zé si idõ pont já ról és az igény be ve he tõ ma gas ság -
ról;

e) va la mennyi, a Bu da pest ATS Köz pont tól ka pott tá -
jé koz ta tás és meg tett in téz ke dés be jegy zé se az er re a cél ra
rend sze re sí tett nap ló ba, il let ve a ko or di ná ci ós fel ada tok
lé gi for gal mi szol gál ta tó ál tal tör té nõ el lá tá sa ese tén a bel -
sõ sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mó don.

(5) A Bu da pest ATS Köz pont és a ko or di ná ci ós fel ada -
to kat el lá tó szer ve zet kö zöt ti tá jé koz ta tás cse ré jé re vo nat -
ko zó el já rá so kat a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha -
gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban kell rög zí te ni.

13.  §

(1) A 12.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge délyt a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság ké re lem alap ján, 2 éves idõ tar tam ra ad ja ki.

(2) A ha tó sá gi en ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó ság

a) jog sza bály sér tés vagy az en ge dély ben fog lal tak meg -
sér té se ese tén ha tár idõ meg je lö lé se mel lett fel füg gesz ti,

b) amennyi ben a jog sza bály sér tés vagy az en ge dély ben 
fog lal tak meg sér té se a lé gi köz le ke dés biz ton sá gát ve szé -
lyez te ti, vissza von ja.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a ko or di ná ci ós fel ada to -
kat el lá tó szer ve zet mun ká ját rend sze re sen el len õr zi.

A koordinált légtér igénybevétele

14.  §

(1) A ko or di nált lég te ret csak a lát va re pü lé si sza bá lyok
(VFR) sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek ve he tik igény be, a
Bu da pest ATS Köz pont tól ka pott, a ko or di ná ci ós fel ada -
to kat el lá tó szer ve zet ál tal to váb bí tott en ge dé lye zett kez dõ 
és be fe je zõ idõ pont kö zött, a meg ha tá ro zott ma gas sá gig.

(2) A ko or di nált lég tér ben lé gi for gal mi szol gál ta tást
nem nyúj ta nak.

(3) A lé gi jár mû vek nek – a sik ló re pü lés cél já ra igé nyel -
he tõ ko or di nált lég tér ki vé te lé vel – a köz zé tett frek ven ci án 
két ol da lú rá dió össze köt te tést kell tar ta ni a ko or di ná ci ós
fel ada to kat el lá tó szer ve zet tel és meg kell ad ni uk a re pü lé -
sük re vo nat ko zó ada to kat (lajst rom jel vagy egyéb azo no -
sí tó jel zés, in du lá si re pü lõ tér). Két ol da lú rá dió össze köt te -
tés meg sza ka dá sa ese tén a ko or di nált lég te ret a leg rö vi -
debb idõn be lül el kell hagy ni, és er rõl ké se de lem nél kül
tá jé koz tat ni kell a ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve -
ze tet.

(4) A ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet a ko or -
di nált lég tér ben mû kö dõ lé gi jár mû ve ket rá di ón tá jé koz tat -
ja a ko or di nált lég tér igény be vé te lé nek be fe je zõ idõ pont -
já ról, il let ve a ko or di nált lég tér egyéb kor lá to zá sá ról. Va -
la mennyi lé gi jár mû a ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer -
ve zet tá jé koz ta tá sá nak meg fele lõen – a tá jé koz ta tást kö ve -
tõ 15 per cen be lül – kö te les el hagy ni a ko or di nált lég te ret,
il let ve le süllyed ni a meg adott ma gas ság ra, és er rõl kö te les
rá di ón ke resz tül tá jé koz tat ni a ko or di ná ci ós fel ada to kat el -
lá tó szer ve ze tet.
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(5) A hul lám re pü lés cél já ra ki je lölt ko or di nált lég tér ben 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ma gas ság mé rõ be -
állítást kell al kal maz ni.

Az eseti légtér igénylése

15.  §

(1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese ti lég tér
ki je lö lé se irán ti ké rel met a (3) be kez dés ben fog lalt ada tok
meg adá sá val, leg alább tíz mun ka nap pal a ter ve zett igény -
be vé tel elõtt a ka to nai lég ügyi ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(2) Ese ti lég te ret a lé gi köz le ke dés biz ton sá gá nak vé del -
me ér de ké ben kell igé nyel ni:

a) ki je lölt ve szé lyes lég te re ken kí vül, kü lön bö zõ lö ve -
dé kek, ra ké ták ter ve zett fel lö vé se, va la mint olyan esz kö -
zök lég tér be jut ta tá sa ese tén, ame lyek tö me gük nél, ki su -
gár zott ener gi á juk nál vagy egyéb tu laj don sá ga ik nál fog va
a re pü lés biz ton sá gá ra, vagy az élet- és va gyon biz ton ság ra
ve szélyt je lent het nek;

b) a lé gi be mu ta tók hoz, re pü lõ sport-ren dez vé nyek hez,
ej tõ er nyõs ug rás hoz;

c) a kü lön lég tér-igény be vé tel lel já ró ka to nai gya kor la -
tok hoz, amennyi ben azok idõ sza ko san kor lá to zott és ve -
szé lyes lég te rek ben nem hajt ha tók vég re;

d) min den olyan eset ben, ami kor az élet- és va gyon biz -
ton ság, va la mint a lé gi köz le ke dés biz ton sá gá nak vé del me
ér de ké ben szük sé ges.

(3) Az ese ti lég tér ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké re lem nek
tar tal maz nia kell:

a) a lég tér ol dal ha tá ra it WGS-84 rend sze rû föld raj zi
ko or di ná ták sze rint;

b) a lég tér-igény be vé tel dá tu mát, a kez dés és be fe je zés
idõ pont ját (UTC-ben);

c) a lég tér igé nyelt al só és fel sõ ha tá rát;
d) a lég tér igény lés in do kát;
e) a lég tér ben a lé gi for ga lom szer ve zé sé ért fe le lõs sze -

mély vagy szol gá lat meg ne ve zé sét és el ér he tõ sé gét;
f) a lég tér igény lõ – a te vé keny ség szer ve zé sé ért – fe le -

lõs sze mély ne vét és el ér he tõ sé gét.

(4) Az en ge délyt a ka to nai lég ügyi ha tó ság a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa figye lembe -
véte lével ad ja ki, leg fel jebb har minc nap tá ri nap idõ tar -
tam ra. Amennyi ben az ese ti lég te ret rész ben vagy egész -
ben el len õr zött lé gi for gal mi lég té ren be lül ter ve zik ki je löl -
ni, a lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá -
nak ki ala kí tá sa ér de ké ben be szer zi az ille té kes lé gi for gal -
mi szol gál ta tó vé le mé nyét.

(5) Az ese ti lég tér ki je lö lé sé re vo nat ko zó ha tá ro zat nak
tar tal maz nia kell:

a) a lég tér ol dal ha tá ra it WGS-84 rend sze rû föld raj zi
ko or di ná ták sze rint;

b) a lég tér-igény be vé tel dá tu mát, a kez dés és be fe je zés
idõ pont ját (UTC-ben);

c) az igé nyelt lég tér al só és fel sõ ha tá rát;
d) a lég tér ben a lé gi for ga lom szer ve zé sé ért fe le lõs sze -

mély vagy szol gá lat meg ne ve zé sét és el ér he tõ sé gét.

(6) A ka to nai lég ügyi ha tó ság az (5) be kez dés ben fog -
lalt ada to kat – köz zé té tel cél já ból – meg kül di a lé gi for gal -
mi tá jé koz ta tó szol gá lat nak.

Az eseti légtér igénybevétele

16.  §

(1) Az ese ti lég tér igény be vé te lé nek meg kez dé sét – leg -
alább 30 perc cel an nak en ge dé lye zett idõ pont ja elõtt – a
15.  § (3) be kez dé sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mély kö te les a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez tet ni és az
aláb bi in for má ci ó kat meg ad ni:

a) ha az igény be vé tel leg alább 30 per cig szü ne tel, az
új ra kez dés ter ve zett idõ pont ját,

b) az en ge dé lye zett ese ti lég tér mé re té nek (ma gas sá gá -
nak) csök ken té sét a tény le ges fel adat függ vé nyé ben,

c) a lég tér ese ti igény be vé te lé nek vár ha tó be fe je zé sét,
ha az ko ráb bi az en ge dé lye zett idõ pont nál.

(2) Ha a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez te tett kez dé si
idõ pon tot kö ve tõ 30 per cen be lül a lég tér igény be vé te lét
nem kez dik meg, a 15.  § (3) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg ha tá ro zott sze mély nek új kez dé si idõ pon tot kell
egyez tet nie, il let ve ha a te vé keny sé get az en ge dé lye zett
be fe je zé si idõ pont elõtt be fe je zik, er rõl azon nal tá jé koz tat -
nia kell a Bu da pest ATS Köz pon tot.

(3) Az ese ti lég te ret az en ge dé lye zett idõ pont elõtt és az
en ge dé lye zett idõ pon ton túl igény be ven ni ti los.

A veszélyes légtér igénylése

17.  §

(1) A ka to nai, a rend vé del mi és az egyéb jo go sult szer -
vek a ve szé lyes lég tér igény be vé te lé re vo nat ko zó ter ve i ket 
a szol gá la ti út be tar tá sá val leg alább tíz mun ka nap pal az
igény be vé tel ter ve zett idõ pont ját meg elõ zõ en kül dik meg
a Bu da pest ATS Köz pont nak.

(2) Az elõ re nem ter ve zett fel ada tok vég re haj tá sá hoz ve -
szé lyes lég tér igény be vé te lé re vo nat ko zó pót igényt csak a
Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi pa rancs nok, il let ve az
egyéb igény be vé tel re jo go sult szer vek ese té ben azok fel -
ügye le tét vég zõ szer vek ve ze tõ jé nek jó vá ha gyá sá val  lehet
be nyúj ta ni a Bu da pest ATS Köz pont hoz, leg késõbb 5 mun -
ka nap pal a fel adat ter ve zett vég re haj tá sát meg elõ zõ en.

(3) A ve szé lyes lég te rek hét fõ 06.00 órá tól pén tek
22.00 óra he lyi idõ pon tok kö zöt ti idõ szak ra igé nyel he tõk.



(4) A ve szé lyes lég tér igény lé sé nek tar tal maz nia kell:
a) a ve szé lyes lég tér azo no sí tó ját;
b) a re pü lés re ve szé lyes ma gas sá got;
c) a mû kö dés dá tu mát, a kez dés és a be fe je zés idõ pont -

já nak he lyi idõ ben tör té nõ meg je lö lé sé vel;
d) a vég re haj tan dó fel adat meg ne ve zé sét;
e) lö vé sze ti te vé keny ség ese tén a lö vé szet ve ze tõ, lõ té ri

re pü lés ve ze tõ el ér he tõ sé gét.

(5) A Bu da pest ATS Köz pont a szük sé ges igény lé si
ada tok össze sí té se után gon dos ko dik a ve szé lyes lég te rek
NO TAM-ban tör té nõ köz zé té te lé rõl.

(6) A terv ben sze rep lõ ve szé lyes lég tér re vo nat ko zó
igényt tö röl ni kell, ha bi zo nyos sá vá lik, hogy a ter ve zett
fel adat vég re haj tá sá ra a ter ve zett idõ szak ban nem ke rül
sor.

A veszélyes légtér igénybevétele

18.  §

(1) A ve szé lyes lég tér igény be vé te lé nek meg kez dé sét
– an nak idõ pont ja elõtt leg alább 30 perc cel – az igénybe -
vevõ kö te les a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez tet ni. Az
egyez te tés so rán lö vé sze ti te vé keny ség ese tén meg kell ad -
ni a lö vé szet ve ze tõ és a lõ té ri re pü lés ve ze tõ elérhetõ ségét
(te le fon szá mát) is.

(2) Az igény lõ szer ve zet az aláb bi in for má ci ó kat to váb -
bít ja a Bu da pest ATS Köz pont szá má ra:

a) az új ra kez dés ter ve zett idõ pont ját, ha az igény be vé -
tel leg alább 30 per cig szü ne tel,

b) az en ge dé lye zett ve szé lyes lég tér mé re té nek ( magas -
ságának) csök ken té sét a tény le ges fel adat függ vé nyé ben,

c) a ve szé lyes lég tér igény be vé te lé nek vár ha tó be fe je -
zé sét.

(3) Ha a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez te tett kez dé si
idõ pon tot kö ve tõ 30 per cen be lül a ve szé lyes lég tér igény -
be vé te lét nem kez dik meg, az igény lõ szer ve zet nek új kez -
dé si idõ pon tot kell egyez tet nie.

(4) Ha a ve szé lyes lég tér igény be vé te lét az igé nyelt be -
fe je zé si idõ pont elõtt be fe je zik, er rõl a Bu da pest ATS
Köz pon tot azon nal tá jé koz tat ni kell.

(5) A ve szé lyes lég te ret az igé nyelt kez dé si idõ pont elõtt
és az igé nyelt be fe je zé si idõ pon ton túl igény be ven ni ti los.

III. Fejezet

LÉGI ÚTVONALAK

A légi útvonalak

19.  §

A re pü lé sek ter vez he tõ sé ge és a vég re haj tá suk el len -
õriz he tõ sé ge cél já ból – kü lö nös fi gye lem mel a nem zet kö zi 

tran zit re pü lé sek re – az NLKB a nem zet kö zi egyezteté -
seknek meg fele lõen ATS út vo na la kat és je len tõ pon to kat
 jelöl ki.

Katonai légi folyosók

20.  §

(1) A ka to nai lé gi jár mû vek föld kö ze li és kis ma gas sá gú, 
250 kt (460 km/h) IAS-nél na gyobb se bes sé gû har cá sza ti
jel le gû út vo nal re pü lé se i nek vég re haj tá sa cél já ból az
NLKB ka to nai lé gi fo lyo só kat je löl ki, azok mû kö dé si ide -
jé nek meg ha tá ro zá sá val a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szem pon tok alap ján.

(2) A ka to nai lé gi fo lyo sók:
a) a föld és a víz fel szí né tõl – a kör nye zet vé del mi szem -

pont ból kor lá to zott lég te rek fe lett a kor lá to zás fel sõ ma gas -
sá gá tól – 3000 láb (900 m) AGL ma gas sá gig ter jed nek,

b) be-, il let ve ki lé põ pon tok ból, út vo nal sza ka szok ból
és for du ló pon tok ból áll nak,

c) a nem el len õr zött, „G” osz tá lyú lég tér ben je löl he tõk
ki az a) pont ban meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével,

d) ol dal irá nyú ki ter je dé sük 5 NM (10 km), és
e) ol dal irány ban leg alább 2 NM (4 km) tá vol ság ra el -

kerülik a mû kö dõ re pü lõt ere ket.

21.  §

(1) A ka to nai lé gi fo lyo só kat a Ma gyar Hon véd ség és a
szö vet sé ges ál la mok fegy ve res erõ i nek ka to nai lé gi jár mû -
vei ve he tik igény be.

(2) A ka to nai lé gi fo lyo sót igény be ve võ lé gi jár mû vek a
lé gi fo lyo só fel sõ ma gas sá gi ha tá rát 500 láb (150 m) füg -
gõ le ges, ol dal ha tá ra it 1 NM (2 km) víz szin tes tá vol ság nál
job ban nem kö ze lít he tik meg.

(3) A ka to nai lé gi fo lyo sót igény be ve võ lé gi jár mû vek
ré szé re a ra dar-el kü lö ní tés nem biz to sí tott, a ka to nai lég -
vé del mi irá nyí tó szol gá lat – a ra dar- és rá dió le fe dett ség
függ vé nyé ben – tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gál ta tást nyújt.

(4) Az igény be ve võ a ka to nai lé gi fo lyo sók igény be vé -
te lé nek – az NLKB lég tér fel hasz ná lás ra vo nat ko zó stra té -
gi ai el vei alap ján össze ál lí tott – elõ ze tes ter vét az igény be -
vé tel nap ját meg elõ zõ mun ka nap he lyi idõ sze rint 16.00
órá ig a Bu da pest ATS Köz pont szá má ra meg kül di.

(5) Az igény be vé tel tény le ges ide jét a ka to nai lég vé del -
mi irá nyí tó szol gá lat leg ké sõbb 15 perc cel az igény be vé tel
meg kez dé se elõtt be je len ti, va la mint fo lya ma tos tá jé koz -
ta tást nyújt az egyes lé gi fo lyo só-sza ka szok ak tív, il let ve
nem ak tív ál la po tá ról a Bu da pest ATS Köz pont szá má ra.

(6) Az igé nyelt idõ sza ko kon be lül a ka to nai lé gi fo lyo -
sók nem ak tív ál la po tú sza ka sza it a GAT-sza bá lyok sze -
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rint mû kö dõ lé gi jár mû vek kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott sza bá lyok sze rint át re pül he tik.

A hangsebesség feletti repülés

22.  §

(1) A ma gyar lég tér ben pol gá ri lé gi jár mû vel nem hajt -
ha tó vég re a hang se bes sé get el érõ, il let ve azt meg ha la dó
se bes sé gû re pü lés.

(2) A ma gyar lég tér ben ál la mi lé gi jár mû vel – a lég vé -
del mi ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó lé gi jár mû vek nek a lég -
tér szu ve re ni tás meg óvá sa cél já ból vég zett re pü lé se i nek
ki vé te lé vel – nem hajt ha tó vég re FL360 (10 950 m STD)
alatt hang se bes sé get meg ha la dó se bes sé gû re pü lés.

(3) Ál la mi lé gi jár mû vel nem hajt ha tó vég re a bu da pes ti
Lánc híd bu dai híd fõ jé tõl mért 30 km su ga rú kör ál tal ha tá -
rolt te rü let fe lett a hang se bes ség nél na gyobb se bes sé gû re -
pü lés.

IV. Fejezet

ÉRTELMEZÕ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A légtéradatok közzététele

23.  §

A lég tér szer ke ze té re és osz tá lyo zá sá ra, a lé gi út vo na -
lak ra, a ka to nai lé gi fo lyo sók ra és a ko or di nált lég tér ben
hasz nált frek ven ci ák ra vo nat ko zó ada to kat a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság az AIP-ben (a Ma gyar Köz tár sa ság lé gi for -
gal mi tá jé koz ta tó ki ad vá nyá ban) te szi köz zé.

Fogalmak, meghatározások

24.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. AIS (Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ce): lé gi for gal -
mi tá jé koz ta tó szol gá lat, a lé gi for ga lom biz ton sá ga, rend -
sze res sé ge és ha té kony sá ga szem pont já ból szük sé ges tá jé -
koz ta tá sok nyúj tá sa;

2. AMSL (Abo ve Me an Sea Le vel): a kö ze pes ten ger -
szint fe let ti ma gas ság je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

3. ARP (Ae rod ro me Re fe ren ce Po int): re pü lõ tér vo nat -
ko zá si pont je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

4. ATC (Air Traf fic Cont rol): gyûj tõ fo ga lom, amely je -
lent het lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot vagy lé gi for gal mi
irá nyí tó egy sé get;

5. ATS (Air Traf fic Ser vi ces): lé gi for gal mi szol gá lat;
gyûj tõ fo ga lom, amely je lent het re pü lés tá jé koz ta tó szol gá -
la tot, re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la tot, ri asz tó
szol gá la tot, lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot, kör ze ti irá -
nyí tó szol gá la tot, be ve ze tõ irá nyí tó szol gá la tot és re pü lõ -
té ri irá nyí tó szol gá la tot;

6. ATS je len tõ pont: meg ha tá ro zott föld raj zi hely,
amely hez vi szo nyít va a lé gi jár mû hely ze tét je len te ni le het;

7. ATS út vo nal: a lé gi for ga lom le bo nyo lí tá sá ra ki je lölt
út vo nal, ame lyet a lé gi for gal mi szol gá la tok el lá tá sa ér de -
ké ben ha tá roz tak meg. Az „ATS út vo nal” ki fe je zés lé gi
fo lyo só, el len õr zött vagy nem el len õr zött út vo nal, ér ke zé si 
vagy in du lá si út vo nal stb. jel zé sé re egy aránt hasz nál ha tó;

8. ATZ (Ae rod ro me Traf fic Zo ne): re pü lõ té ri for gal mi
kör zet, nem el len õr zött re pü lõ tér kö rül a re pü lõ té ri for ga -
lom vé del me ér de ké ben ki je lölt meg ha tá ro zott ki ter je dé sû
lég tér;

9. Bu da pest ATS Köz pont: a köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal a lé gi for ga lom irá nyí tá sá ra ki je lölt szer ve ze -
ten be lül mû kö dõ in teg rált, pol gá ri-ka to nai ope ra tív egy -
ség, amely to váb bá je len ti a lég tér gaz dál ko dó egy sé get
(AMC) is;

10. Bu da pest FIR (Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -
zet): a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá ra ál tal kör be zárt te -
rü let, ame lyen be lül a lé gi köz le ke dés szá má ra FL660
(20 100 m STD) ma gas sá gig lé gi for gal mi szol gá la tot biz -
to sí ta nak;

11. CTA (Cont rol Area): pol gá ri irá nyí tói kör zet, a
föld fel szín fe lett meg ha tá ro zott ma gas ság tól kez dõ dõ tér -
be li ki ter je dés sel ren del ke zõ el len õr zött lég tér;

12. CTR (Ae rod ro me Cont rol Zo ne): a pol gá ri re pü lõ -
té ri irá nyí tó kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés. Re pü lõ té -
ri irá nyí tó kör zet a föld vagy a víz fel szí né tõl kez dõ dõ tér -
be li ki ter je dés sel ren del ke zõ el len õr zött lég tér. Fel sõ ha tá -
ra meg egye zik az adott re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet fe let ti el -
len õr zött lég tér al só ha tá rá val;

13. FIR (Flight In for mat ion Re gi on): a re pü lés tá jé koz -
ta tó kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

14. FIS (Flight In for mat ion Ser vi ce): a re pü lés tá jé koz -
ta tó szol gá lat je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

15. GAT (Ge ne ral Air Traf fic): a pol gá ri lé gi jár mû vek,
va la mint az ál la mi lé gi jár mû vek moz gá sá nak összes sé ge,
ame lye ket az ICAO el já rá sa i nak meg fele lõen haj ta nak
vég re;

16. GND: föld fel szín je lö lé sé re hasz ná la tos rö vi dí tés;

17. IAS (In di ca ted Air Spe ed): mû szer sze rin ti se bes ség 
je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

18. ICAO (In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on):
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet, az ENSZ sza ko sí -
tott in téz mé nye je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

19. IFR (Inst ru ment Flight Ru les): a mû sze res re pü lé si
sza bá lyok je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;



20. ille té kes lé gi for gal mi szol gá la ti egy ség: ki je lölt
lég tér ben lé gi for gal mi szol gá la tok el lá tá sá ra ki je lölt egy -
ség;

21. ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat: a lé gi jár -
mû vek kö zött, a mun ka te rü le ten a lé gi jár mû vek és aka dá -
lyok kö zött az össze üt kö zé sek meg elõ zé sé re, va la mint a
lé gi for ga lom rend sze res sé gé nek elõ se gí té sé re és fenn tar -
tá sá ra a ka to nai re pü lõt ere ken lét re ho zott, va la mint mû -
köd te tett szol gá lat;

22. ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat: gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó, va la mint
lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot;

23. ko or di nált lég tér: a vi tor lá zó lég tér nek az el len õr -
zött lég tér ben lé võ azon ma gas ság tar to má nya, amely ben
re pü lé sek az el len õr zött lég tér ben ille té kes lé gi for gal mi
szol gá la ti egy ség en ge dé lye alap ján, ko or di ná ci ós fel ada -
to kat el lá tó szer ve zet köz re mû kö dé sé vel hajt ha tók vég re;

24. lé gi for gal mi lég tér – lé gi for gal mi szol gá la ti (ATS)
lég tér (ATS airs pa ces): Meg ha tá ro zott ki ter je dé sû, az
ABC be tû i vel azo no sí tott lég te rek, ame lye ken be lül olyan
meg ha tá ro zott faj tá jú re pü lé sek hajt ha tók vég re, ame lyek
szá má ra a lé gi for gal mi szol gá la tok és a mû kö dés sza bá lyai 
meg ha tá ro zot tak;

25. lé gi for gal mi szol gá la ti egy ség: gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het lé gi for gal mi irá nyí tó, lé gi for gal mi ta nács -
adó, re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó egy sé get vagy a lé gi for -
gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá ját;

26. lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat: a Ma gyar Hon véd -
ség és a NA TO-ál la mok fegy ve res erõ i nek kö te lé ké be tar -
to zó lé gi jár mû vek szá má ra a harc fel adat (il let ve harc ki -
kép zé si vagy mû ve le ti re pü lés) si ke res vég re haj tá sa ér de -
ké ben – alap ve tõ en lég tér meg fi gye lõ és irá nyí tó rend szer
ál tal biz to sí tott ra dar, il let ve lé gi hely zet-in for má ci ók fel -
hasz ná lá sá ra épü lõ – spe ci á lis ka to nai re pü lés irá nyí tói
szol gál ta tás biz to sí tá sa ér de ké ben lét re ho zott és mû köd te -
tett szol gá lat;

27. MCTR (Mi li ta ry Ae rod ro me Cont rol Zo ne): a ka to -
nai re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.
A re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet el len õr zött lég te re a föld vagy
a víz fel szí né tõl egy meg ha tá ro zott fel sõ ma gas sá gig ter -
jed. Fel sõ ha tá ra meg egye zik az adott re pü lõ té ri irá nyí tó
kör zet fe let ti el len õr zött lég tér al só ha tá rá val;

28. MAC (Mi li ta ry Air Cor ri dor): ka to nai lé gi fo lyo só,
a G osz tá lyú lég tér ben a ka to nai lé gi jár mû vek, 250 kt
(460 km/h) IAS-nál na gyobb se bes ség gel vég re haj tott
föld kö ze li és kis ma gas sá gú gya kor ló út vo nal re pü lé se i nek 
vég re haj tá sá ra, a nem el len õr zött lég tér ben GAT sze rint
mû kö dõ lé gi jár mû vek kel tör té nõ össze üt kö zé sek meg elõ -
zé se cél já ból ki je lölt be-, il let ve ki lé põ pon tok ból, út vo -
nal-sza ka szok ból és for du ló pon tok ból ál ló lé gi fo lyo só;

29. MTMA (Mi li ta ry Ter mi nal Cont rol Area): a ka to nai 
kö zel kör ze ti irá nyí tói kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.
A kö zel kör ze ti irá nyí tó kör zet al só ha tá ra a föld raj zi vi szo -
nyok nak és a lé gi for ga lom nak meg fele lõen vál to zik, de se -

hol sem ala cso nyabb 600 láb nál (200 m) a te rep fel szí ne
fe lett;

30. mû re pü lõ lég tér: meg ha tá ro zott ki ter je dé sû, a mû -
re pü lést vég zõ lé gi jár mû vek vé del me cél já ból ki je lölt lég -
tér (azo no sí tó je lö lé se: LHSA..);

31. NOTAM: bár mely lé gi for gal mi be ren de zés, szol gá -
lat, el já rás lé te sí té sé rõl, ál la po tá ról, vál to zá sá ról vagy ve -
szély fenn ál lá sá ról  szóló ér te sí tés, amely nek ide jé ben tör -
té nõ meg is me ré se el en ged he tet le nül szük sé ges a re pü lés -
ben ér de kelt sze mély zet ré szé re;

32. OAT (Ope ra ti o nal Air Traf fic): azon re pü lé sek,
ame lyek vég re haj tá sa GAT-sza bá lyok tól el té rõ sza bá lyok
és el já rá sok sze rint tör té nik. Ezek a re pü lé sek rend sze rint a 
ka to nai ATC szer ve zet irá nyí tá sa vagy fenn ha tó sá ga alatt
mû köd nek;

33. PCA (Pri or Co-or di na ti on Airs pa ce): elõ ze tes
 koordinációs lég tér, olyan meg ha tá ro zott ki ter je dé sû el -
len õr zött lég tér, ame lyen be lül a ka to nai re pü lé sek vég re -
haj tá sá ra elõ ze tes igény lés nél kül, az érin tett pol gá ri lé gi -
for gal mi irá nyí tó és lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok kö -
zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott el -
já rá sok sze rint, be je len tés alap ján ke rül het sor. Az egyes
GAT-re pü lé sek szá má ra a lég té ren tör té nõ át ha la dás az
ille té kes irá nyí tó szol gá la tok kö zöt ti elõ ze tes ko or di ná ció
so rán meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett biz to sí tott;

34. RCA (Re du ced Co-or di na ti on Airs pa ce): csök ken -
tett ko or di ná ci ós lég tér, olyan meg ha tá ro zott ki ter je dé sû
el len õr zött lég tér, ame lyen be lül a ka to nai re pü lé sek vég -
re haj tá sá ra elõ ze tes igény lés nél kül, az érin tett pol gá ri lé -
gi for gal mi irá nyí tó és lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok kö -
zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott el -
já rá sok sze rint, be je len tés alap ján ke rül het sor. A GAT-re -
pü lé sek szá má ra a lég té ren tör té nõ át ha la dás az ille té kes
irá nyí tó szol gá la tok kö zöt ti elõ ze tes ko or di ná ció nél kül,
az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban fog lalt el já rá sok be -
tar tá sa mel lett biz to sí tott;

35. STD (Stan dard): az 1013,25 hPa lég nyo más szint
sze rin ti re pü lé si ma gas ság je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

36. TIZ (Traf fic In for mat ion Zo ne): for gal mi tá jé koz ta -
tó kör zet, az a nem el len õr zött re pü lõt erek kö rül ki je lölt
meg ha tá ro zott tér be li ki ter je dé sû lég tér, amely ben a re pü -
lé sek szá má ra a re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá la tot az 
érin tett re pü lõ tér re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ta
nyújt ja;

37. TMA (Ter mi nal Cont rol Area): kö zel kör ze ti irá nyí -
tói kör zet, ame lyet egy vagy több na gyobb re pü lõ tér kö ze -
lé ben, rend sze rint ATS út vo na lak ta lál ko zá sá nál lé te sí tet -
tek. A kö zel kör ze ti irá nyí tó kör zet al só ha tá ra a föld raj zi
vi szo nyok nak és a lé gi for ga lom nak meg fele lõen vál to zik,
de se hol sem ala cso nyabb 600 láb nál (200 m) a te rep fel -
szí ne fe lett;

38. TRA (Tem po ra ry Re ser ved Area): idõ sza ko san kor -
lá to zott lég tér: meg ha tá ro zott ki ter je dé sû lég tér, amely ben 
ál la mi lé gi jár mû vel olyan re pü lé si te vé keny ség zaj lik,
amely ve szélyt je lent het az adott te vé keny ség ben részt
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nem ve võ lé gi jár mû vek szá má ra (meg egye zik a TSA –
Tem po ra ry Seg re ga ted Area fo gal má val);

39. UTC (Co or di na ted Uni ver sal Ti me): az egyez te tett
egye te mes vi lág idõ je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

40. VFR (Vi su al Flight Ru les): a lát va re pü lé si sza bá -
lyok je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

41. vi tor lá zó lég tér: meg ha tá ro zott ki ter je dé sû, a vi tor -
lá zó re pü lés vé del me cél já ból ki je lölt lég tér (azo no sí tó je -
lö lé se: LHSG..);

42. WGS-84 (World Ge o de tic Sys tem ’84): az
1984-ben el fo ga dott vi lág mé re tû ge o dé zi ai re fe ren cia -
rend szer je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

Záró rendelkezések

25.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 10-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let,

b) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 4/2000.
(VIII. 17.) Kö ViM–HM–KöM együt tes ren de let,

c) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 25/2003.
(IV. 25.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let,

d) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 9/2004.
(II. 12.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let,

e) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 27/2005.
(V. 5.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let,

f) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö -
lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt -
tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 17/2006. (IV. 14.)
GKM–HM–KvVM együt tes ren de let,

g) a lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó és a lé gi -
for gal mi szak sze mély zet kép zé sét vég zõ szer ve zet rõl

 szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM ren de let 5.  §-ának (6) be -
kez dé se.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let 1. mel lék le te 1. Fe je -
ze té nek 1.1.1. pont já hoz tar to zó Meg jegy zés ben, 1. mel -
lék le te 1. Füg ge lé ké nek 3.1.4. pont já hoz tar to zó Meg jegy -
zés ben, 2. mel lék le te 3. Fe je ze té nek 3.1.5.1. pont já ban és
4. Fe je ze té nek 4.3.1.1. pont já ban „a ma gyar lég tér lé gi -
köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló 14/1998.
(VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let” szö veg -
rész he lyé be „a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té -
nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let” szö veg,

b) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let 1. mel lék le te 1. Fe je -
ze té nek 1.6.1. pont já hoz tar to zó 2. Meg jegy zés ben, 2. Fe -
je ze té nek 2.1. pont já hoz tar to zó Meg jegy zés ben, 1. mel -
lék le te 4. Füg ge lé ké nek Meg jegy zé sé ben „a ma gyar lég tér 
lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló 14/1998. 
(VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let 1. szá mú
mel lék le te” szö veg rész he lyé be „a ma gyar lég tér lé gi köz -
le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren -
de let 1. mel lék le te” szö veg

lép.

(4) A 6.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zá sok 
a ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ki adott en ge déllyel ren del -
ke zõ nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyek ese té ben nem al -
kal maz ha tók az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig.

(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Bi zott ság 2150/2005/EK ren de le te (2005. de cem -
ber 23.) a ru gal mas lég tér fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö zös
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, 3. cikk c) és e) pont ja, 5. cikk
(3) be kez dé se, 6. cikk (1) be kez dé se;

b) a Bi zott ság 730/2006/EK ren de le te (2006. má -
jus 11.) a lég tér 195-ös re pü lé si szint fö löt ti osztályozá -
sáról és a lát va re pü lé si sza bá lyok sze rin ti já ra tok e szint
fö löt ti út vo na lá ról, 3. cikk és 4. cikk.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Sze ke res Imre s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si hon vé del mi mi nisz ter

mi nisz ter

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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IFR 
IFR-IFR-től 

IFR-VFR-től 
Légiforgalmi 

irányító Nincs Nincs Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

1. Légiforgalmi 
irányító az  

IFR-ektől való 
elkülönítés 
érdekében C 

FL660 (20100 m 
STD) alatti 

ellenőrzött légte-
rek VFR1 VFR-IFR-től 2. VFR 

légijárművek 
esetén forgalmi 
tájékoztatás és 
kérésre tanács-
adás a forgalom 
elkerülése érde-

kében 

Vízszintes látás: 

8 km FL100-on (3050 m 
STD) és felette, 

5 km FL 100 alatt. 

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 
300 m függőlegesen 

FL 100 
(3050 m 

STD) alatt 
max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS 

Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

IFR IFR-IFR-től 

Légiforgalmi 
irányító, forgalmi 

tájékoztatás a 
VFR repülésekről 

(és kérésre 
tanácsadás a 

forgalom elkerü-
lése érdekében) 

Nincs 
Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS 

Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

EL
LE
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R
ZÖ

TT
 L

ÉG
TÉ

R
 

D 

1000 láb (300 m) 
AGL és 9500 láb 
(2900 m) AMSL 
között Budapest 
FIR határ és a 

következő koor-
dináták által 

bezárt terület:  

482346N 
0202459E – 

481110N 
0210551E – 

481703N 
0214953E – 

482000N 
0214901E – 

Kosice TMA2. 

valamint 

Sármellék, 
Debrecen CTR 

és 

Sármellék, 
Debrecen CTA 

VFR Nem biztosí-
tanak 

Forgalmi tájékoz-
tatás a VFR és 
IFR repülések 

között (és kérésre 
tanácsadás a 

forgalom elkerü-
lése érdekében) 

Vízszintes látás: 

5 km. 

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 
300 m függőlegesen. 

Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS 

Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

IFR 

IFR-IFR-től 
amennyire 
ez lehetsé-

ges 

Repülés-
tájékoztató és 
légiforgalmi 
tanácsadó 

Nincs 

Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS2 

9500 láb 
(2900 m) 

AMSL alatt

Folyamatos 
kétoldalú Igen 
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EM
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F 

4000 láb  
(1200 m) és 

9500 láb  
(2900 m)  

AMSL közötti 
nem ellenőrzött 
légterek, vala-
mint a kijelölt 

TIZ-ek VFR Nem biztosí-
tanak 

Repülés- 
tájékoztató 

Vízszintes látás: 

5 km. 

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 
300 m függőlegesen 

Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS2 

9500 láb 
(2900 m) 

AMSL alatt

Nincs, kivéve 
a vitorlázó 

felhőrepülése-
ket és az 

éjszakai VFR 
repüléseket 

Nincs, 
kivéve a 
vitorlázó 

felhőrepü-
léseket és 
az éjsza-
kai VFR 

repülése-
ket 

Nincs 
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G3 

4000 láb  
(1200 m) MSL 
alatti nem elle-

nőrzött légterek, 
valamint a vitor-

lázó és műrepülő 
légterek 

Csak 
VFR 

Nem 
biztosítanak 

Repülés 
tájékoztató4 

Vízszintes látás: 

5 km. 

Kis sebességű repülő-
gépek számára: 

1500 m. 

 Helikopterek és ballo-
nok számára: 

 750 m. 

Felhőkön kívül, a föld 
vagy a vízfelszín látása 

mellett. 

Max. 250 kt 
(460 km/h)

IAS2 

Nincs, kivéve 
az éjszakai 
VFR repülé-

seket4 

Nincs, 
kivéve az 
éjszakai 

VFR 
repülé-
seket 

Nincs 

 

További szabályok, eltérések:  

Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 4. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban 
nyújtanak. 

A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű ese-
tében – a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepü-
lést végző légijárművek, valamint az állami légijárművek kivételével – FPL-t kell kitölteni, és folyamatos 
kétoldalú rádió-összeköttetést kell tartani. 

1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m 
STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani. 

2. Az F és G osztályú légterekben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosí-
tása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú re-
pülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező 
képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési 
sebességtől.  

3. G osztályú légtérben IFR repülések nem engedélyezettek. 

4. A koordinált légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben
kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közétett 
frekvenciákon. 

Megjegyzés, valamint eltérések az ICAO-előírásoktól: 

** A nemzetközileg elfogadott légtérosztályok A-tól G-ig terjednek. Budapest FIR-ben nincs kijelölt A, B és 
E osztályú légtér. 
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ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT 
ÉS AZ IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK 

 

I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK 

 
Ellenőrzött légterek 

Légtér azonosítója / 
oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Budapest CTA 
A Magyar Köztársaság 
Országhatára jelen ren-

delet 2. és 3. számú mel-
lékleteiben meghatáro-

zott légtereken kívül 

FL660 (20 100 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL (ICAO „C”) 

Közelkörzet 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Budapest TMA 1 
474419N 0181530E 
473521N 0181527E 
471331N 0181507E 
470908N 0184432E 
473503N 0182754E 
474551N 0182754E 

Országhatár 
474419N 0181530E 

FL195 (5950 m STD) / 7500’ (2300 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 2 
474551N 0182754E 
473503N 0182754E 
470908N 0184432E 
470806N 0185112E 
472516N 0185346E 
473233N 0184156E 
474527N 0183705E 

Országhatár 
474551N 0182754E 

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 3 
474527N 0183705E 
473233N 0184156E 
472516N 0185346E 
470806N 0185112E 
470403N 0191630E 
470606N 0192729E 
472525N 0185940E 
473055N 0190118E 
473220N 0185858E 
473500N 0185300E 
473720N 0185425E 

FL195 (5950 m STD) / 3500’ (1050 m) AMSL (ICAO „C”)  
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474643N 0190652E 
474750N 0184351E 

Országhatár 
474527N 0183705E 

  

Budapest TMA 4 
474643N 0190652E 
473720N 0185425E 
473500N 0185300E 
473220N 0185858E 
473055N 0190118E 
473054N 0190159E 
473612N 0190412E 
474615N 0191631E 
474643N 0190652E 

FL195 (5950 m STD) / 2500’ (750 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 5 
474750N 0184351E 
474503N 0194053E 
475224N 0193441E 
480513N 0192330E 

Országhatár 
474750N 0184351E 

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 6 
474615N 0191631E 
473612N 0190412E 
473054N 0190159E 
473055N 0190118E 
472525N 0185940E 
470606N 0192729E 
471203N 0195953E 
474503N 0194053E 
474615N 0191631E 

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 7 
474503N 0194053E 
471203N 0195953E 
472351N 0201040E 
473529N 0200354E 
474503N 0194053E 

FL195 (5950 m STD) / 5500’ (1700 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 8 
480513N 0192330E 
475224N 0193441E 
480944N 0195400E 

Országhatár 
480513N 0192330E 

FL195 (5950 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 9 
471203N 0195953E 

470606N 0192729E 

470403N 0191630E 

470240N 0200428E 

471203N 0195953E 

 
 
 
 

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL 
 
 
 

(ICAO „C”) Az állami 
célú repülések idősza-

kában a légtér meghatá-
rozott részében az ATS 
ellátásának átruházását a 
Budapest APP és Kecs-
kemét közötti együttmű-
ködési megállapodás 

szabályozza. 
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Polgári repülőtéri körzetek 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Ferihegy CTR 
473546N 0190523E 
473358N 0191018E 
473128N 0191427E 
473230N 0191930E 
472400N 0193400E 
471500N 0192130E 
472400N 0190730E 
472700N 0190630E 
472808N 0190426E 
472939N 0190336E 
473022N 0190325E 
473546N 0190523E 

2000’ (600 m) AMSL / GND (ICAO „C”) 

Sármellék CTR 
465232N 0170443E 
465233N 0171252E 
464035N 0171331E 
463224N 0171903E 
462847N 0171750E 
462659N 0170752E 
463919N 0170630E 
465010N 0165907E 
465232N 0170443E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „D”) közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék CTA légtérrel 
együtt működhet. 

Sármellék CTA 
465211N 0164912E 
465233N 0171252E 
463423N 0171944E 
462847N 0171750E 
462539N 0170031E 
465211N 0164912E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „D”) közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék CTR légtérrel 
együtt működhet. 

Debrecen CTR 
473908N 0214744E 
473338N 0215503E 
471843N 0213038E 
472433N 0212252E 
473908N 0214744E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „D”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 
Debrecen CTA1 és 

CTA2 légterekkel együtt 
működhet. 

Debrecen CTA1 
474127N 0215009E 
473102N 0220059E 
471020N 0214329E 
471154N 0212611E 
472402N 0211743E 
473243N 0213243E 
474127N 0215009E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „D”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen CTR és CTA2
légterekkel együtt  

működhet.  
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Debrecen CTA2 
474718N 0213722E 
474127N 0215009E 
473243N 0213243E 
474559N 0213339E 
474718N 0213722E 

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500m) AMSL 

(ICAO „D”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen CTR és CTA1 
légterekkel együtt mű-

ködhet. 

Katonai körzetek 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Szolnok MTMA 
472212N 0200910E 
472038N 0201743E 
471829N 0202929E 
471045N 0202532E 
470008N 0202008E 
465401N 0201703E 
465559N 0200729E 
470241N 0200428E 
471203N 0195953E 
472212N 0200910E 

 9500’ (2900 m) AMSL/ 2000’ (600 m) AMSL   

Szolnok MCTR 
472038N 0201743E 
471829N 0202929E 
470008N 0202008E 
470241N 0200428E 
472038N 0201743E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND   

Pápa MTMA 
473559N 0171554E 
473559N 0173554E 
472959N 0174154E 
472959N 0175015E 
471259N 0175900E 
465959N 0172640E 
470229N 0171654E 
472854N 0170304E 
473559N 0171554E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL   

Pápa MCTR 
473539N 0172854E 
471029N 0174254E 
470738N 0173124E 
473259N 0171754E 
473539N 0172854E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND 

Oldalhatára a repülőtér 
vonatkozási pont (ARP: 

472150N 0173002E) 
körüli 10 km (5 NM)  

sugarú kör, valamint a 
koordináták által meg-

adott terület. 
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Kecskemét MTMA1 
470403N 0191630E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
465142N 0202813E 
463622N 0201429E 
464938N 0192954E 
470403N 0191630E 

FL125 (3800 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL   

Kecskemét MTMA2 
465142N 0202813E 
464943N 0203740E 
463203N 0202335E 
463959N 0192954E 
464938N 0192954E 
463622N 0201429E 
465142N 0202813E 

FL125 (3800 m STD) /  5000’ (1500 m) AMSL   

Kecskemét MCTR 
470342N 0192954E 
470304N 0195208E 
465559N 0200729E 
464529N 0195854E 
465329N 0193659E 
465329N 0192954E 
470342N 0192954E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND 

Oldalhatárai a repülőtér 
vonatkozási pont (ARP 
465504N 0194503E) 
körüli 10 km (5 NM)  

sugarú kör, valamint a 
koordináták által meg-

adott terület. 

 

További szabályok: 

1. Az MTMA-k és MCTR-ek a munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT – 08.00 LT között csak külön beje-
lentésre, illtetve igényre működnek. 

2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre: 

– Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön 
belül 3000 láb AGL alatt; 

– Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km 
sugarú körön belül – Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével – 2000 láb 
(600 M) AGL alatt. 

 
ATS ÁTRUHÁZÁS 

1. Budapest ACC és Wien ATCC között: 
a) Egyszerűsített szektorhatár 

(1) Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésé-
re szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szom-
szédos irányító egységek között. 

(2) Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 
480023N 0170938E – 475420N 0172757E – 475119N 0173231E – 474916N 0173700E – 
474151N 0173241E – 474222N 0172540E – 474506N 0170537E – 474225N 0170456E – 
473244N 0164214E – 465209N 0160650E. 

(3) A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugat-
ra 10 000 láb (3050 m) ferihegyi QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) ma-
gasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és 
FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ 
közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA). 
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(4) Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szol-
gálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon 
belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata. 

b) LESMO AREA 

(1) A 474906N 0173650E – 474449N 0173000E – 473559N 0172917E – 473555N 0164005E – or-
szághatár – 480024N 0170939E – országhatár földrajzi koordináták és Budapest FIR határa ál-
tal bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól 
FL245 (7450 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó 
szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős. 

(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és vég-
zése az illetékes magyar hatóságok feladata. 

(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatá-
rozott engedély birtokában vehetik igénybe. 

2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között: 

a) Kosice TMA2 

(1) A 482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E föld-
rajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőr-
zött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magassá-
gig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice 
Approach a felelős. Kosice TMA2 az LZKZ RWY 01-re PERIT ponton keresztül polgári 
légijárművek által végzett műszeres megközelítéshez áll rendelkezésre. A légijárműveknek fe-
délzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük. 

(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és vég-
zése az illetékes magyar hatóságok feladata. 

(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatá-
rozott engedély birtokában vehetik igénybe. 

b) RUTOL Box 

(1) A 480217N 0184930E – 475729N 0183036E – 475117N 0182910E – 474551N 0182754E föld-
rajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek 
minősül FL090 (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a 
légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS 
központ a felelős. (2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és vég-
zése az illetékes szlovák hatóságok feladata. 

 
Közös felhasználású légterek 

Légtér 
azonosítója Neve / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Előzetes koordinációs légterek 
LIMA WEST 

465105N 0162126E 
463352N 0180006E 
460854N 0180425E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 
462930N 0163702E 
464101N 0162522E 

LHEPCA01 

465105N 0162126E 

FL245 (7450 m STD) / FL100 (3050 m STD)  
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LIMA SOUTH 
470342N 0192349E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
464943N 0203740E 
463203N 0202335E 
463728N 0194717E 

LHEPCA02 

470342N 0192349E 

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)  

LIMA SOUTH-EAST 
464943N 0203740E 
463943N 0211234E 
462319N 0210540E 
462140N 0205519E 
462648N 0195641E 
463728N 0194717E 
463203N 0202335E 

LHEPCA03 

464943N 0203740E 

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)  

LIMA EAST 
481115N 0202525E 
474559N 0213339E 
472201N 0214313E 
471210N 0213301E 
470506N 0212808E 
472943N 0201605E 
475800N 0195615E 

LHEPCA04 

481115N 0202525E 

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)  

Csökkentett koordinációs légterek 
UNIFORM SOUTH-

WEST 
463352N 0180006E 
462829N 0184129E 
460259N 0190529E 
460259N 0184005E 
455737N 0182351E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 

LHERCA01 

463352N 0180006E 

UNL / FL 245 (7450 m STD)  

UNIFORM WEST 

464210N 0164659E 
463352N 0180006E 
460445N 0172645E 
463605N 0164210E 

LHERCA02 

464210N 0164659E 

UNL / FL 245 (7450 m STD)  



 
 
 
 
6. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTŐ 325 

UNIFORM EAST 

475756N 0210710E 
471911N 0214017E 
471210N 0213301E 
465050N 0211821E 
471548N 0203051E 
472943N 0201605E 
474125N 0200756E 

LHERCA03 

475756N 0210710E 

UNL / FL245 (7450 m STD)   

 

További szabályok: 

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS központ és a légvédelmi irányí-
tó szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti. 

 

 

II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK 

 

Nem ellenőrzött légterek 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Békéscsaba TIZ 
465341N 0212325E 
464613N 0212426E 
463747N 0212055E 

Országhatár 
462849N 0211712E 
462629N 0211307E 
462529N 0205740E 
463510N 0205309E 
465233N 0210554E 
465341N 0212325E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Debrecen TIZ1 
473908N 0214744E 
473338N 0215503E 
471843N 0213038E 
472433N 0212252E 
473908N 0214744E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen TIZ2 és TIZ3 
légtérrel együtt működ-

het. 

Debrecen TIZ2 
474127N 0215009E 
473102N 0220059E 
471020N 0214329E 
471154N 0212611E 
472402N 0211743E 
473243N 0213243E 
474127N 0215009E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen TIZ1 és TIZ3 
légtérrel együtt működ-

het. 
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Debrecen TIZ3 
474718N 0213722E 
474127N 0215009E 
473243N 0213243E 
474559N 0213339E 
474718N 0213722E 

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500m) AMSL 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen TIZ1 és TIZ2 
légtérrel együtt működ-

het. 

Fertőszentmiklós TIZ 

5 km sugarú kör a 
473500N 0165040E kö-

zéppont körül 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Pécs-Pogány TIZ 
454614N 0181508E 
455106N 0182820E 
461304N 0182154E 
461402N 0181906E 
460854N 0180424E 
455347N 0175950E 
454614N 0181508E 

9500’ (2900 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Pér TIZ 
474906N 0173651E 
474449N 0173000E 
473559N 0172918E 
473559N 0173554E 
472959N 0174154E 
472959N 0180954E 
473521N 0181527E 
474419N 0181530E 

Országhatár 
474906N 0173651E 

9500’ (2900 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Sármellék TIZ1 
465232N 0170443E 
465233N 0171252E 
464035N 0171331E 
463224N 0171903E 
462847N 0171750E 
462659N 0170752E 
463919N 0170630E 
465010N 0165907E 
465232N 0170443E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék TIZ2 légtérrel 
együtt működhet. 

Sármellék TIZ2 
465211N 0164912E 
465233N 0171252E 
463423N 0171944E 
462847N 0171750E 
462539N 0170031E 
465211N 0164912E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék TIZ1 légtérrel 
együtt működhet. 
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Nyíregyháza TIZ 
10 km sugarú kör a 

475856N 0214100E kö-
zéppont körül 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Szeged TIZ 
462300N 0200000E 
462300N 0201300E 
461500N 0201300E 
461217N 0200526E 
461500N 0200000E 
462300N 0200000E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

LHSG1 
473720N 0185425E 
473302N 0185909E 

2500’ (750 m) AMSL / GND 

473220N 0185858E 
473500N 0185300E 

473720N 0185425E 

Koordinált légtér: 
3500’ (1050 m) AMSL/ 2500’ (750 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 
Koordinált légtér: 

Napnyugtáig igényelhe-
tő. Elsősorban vitorlázó-
repülés céljára. A kez-
dés, befejezés időpont-
ját és az igénybe vehe-
tő magasságot a Buda-
pest ATS Központ hatá-

rozza meg. 
LHSG2/S 

473500N 0185300E 
473220N 0185858E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND 

473002N 0185812E 
472931N 0185846E 
472910N 0190047E 
472525N 0185940E 
472519N 0185531E 
472636N 0185717E 
473328N 0184606E 
473500N 0185300E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 
Koordinált légtér: 

Napnyugtáig igényelhe-
tő. Elsősorban siklóre-

pülés céljára. A kezdés, 
befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG2/V 
473500N 0185300E 
473220N 0185858E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND 

473002N 0185812E 
472931N 0185846E 
472910N 0190047E 
472525N 0185940E 
472519N 0185531E 
472636N 0185717E 
473328N 0184606E 
473500N 0185300E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG3 

473328N 0184606E 
472636N 0185717E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND 

472519N 0185531E 
472516N 0185346E 
473233N 0184156E 

473328N 0184606E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 
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LHSG10 
474527N 0183705E 
473722N 0184005E 

4500’(1350 m) AMSL / GND 

474723N 0185152E 
474750N 0184351E 

Országhatár 

474527N 0183705E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG20 
473900N 0190300E 
473800N 0192100E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

473600N 0191030E 
473700N 0190400E 

473900N 0190300E 

Koordinált légtér: 
3000’ (900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG20A 

2 km sugarú kör a 
473704N 0190836E kö-

zéppont körül 

Koordinált légtér: 
4000’ (1350 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL 

(ICAO „G”) Elsősorban 
vitorlázórepülés céljára. 

A kezdés, befejezés 
időpontját és az igény-
be vehető magasságot 
a Budapest ATS Köz-
pont határozza meg. 

LHSG21 
474100N 0190430E 
473948N 0194515E 

2500’ (750 m) AMSL / GND 

473800N 0192100E 
473900N 0190300E 

474100N 0190430E 

Koordinált légtér: 
5000’ (1500 m) AMSL / 2500’ (750 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG22 
474636N 0190905E 
474503N 0194053E 

3000’ (900 m) AMSL / GND 

473948N 0194515E 
474100N 0190430E 

474636N 0190905E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 
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LHSG23 
475547N 0193148E 
474503N 0194053E 

6500’ (2000 m) AMSL / GND 

474636N 0190905E 

475547N 0193148E 
Koordinált légtér: 

7500’ (2300 m) AMSL / 6500’ (2000 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 
ATS Központ központ 

határozza meg. 
LHSG24 (Hullám légtér) 
474946N 0185738E 
474340N 0191445E 
473900N 0190300E 

474946N 0185738E 

Koordinált légtér: 
FL285 (8700 m STD) / GND 

(ICAO „G”) Koordinált 
légtér: Hullámrepülés 

céljára. A kezdés, befe-
jezés időpontját és az 

igénybe vehető magas-
ságot a Budapest ATS 

Központ határozza 
meg. 

LHSG25 (Hullám légtér) 
480000N 0190800E 
474340N 0191445E 
474946N 0185738E 
475300N 0185600E 

480000N 0190800E 

Koordinált légtér: 
FL285 (8700 m STD) / GND 

(ICAO „G”) Koordinált 
légtér: Hullámrepülés 

céljára. A kezdés, befe-
jezés időpontját és az 

igénybe vehető magas-
ságot a Budapest ATS 

Központ határozza 
meg. 

LHSG30 (Hullám légtér) 
475730N 0194200E 
475700N 0200120E 
475000N 0200700E 
474430N 0194600E 
474930N 0193830E 

475730N 0194200E 

FL285 (8700 m STD) / GND 

(ICAO „G”) Szeptem- 
ber 15. és május 15. 

között napkeltétől nap-
nyugtáig, csak VFR re-

pülések számára. 
Hullámrepülés céljára. 
Budapest ATS Központ 

engedélyével vehető 
igénybe. 

LHSA1  
472633N 0184454E 
472403N 0184854E 
472703N 0184754E 
472703N 0184624E 

472633N 0184454E 

6000’ (1850 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak műre-
pülés céljára. A légteret 

munkanapokon  
09.00 óra (LT) és  

18.00 óra (LT) között, 
pihenő- és munkaszü-
neti napokon 09.00 óra 
(LT) és 12.00 óra (LT) 

között, valamint  
15.00 óra (LT) és  

18.00 óra (LT) között 
lehet igénybe venni a 
Repüléstájékoztató 

Központ hozzájárulásá-
val. A légtér nem hasz-

nálható az  
LHD30 üzemideje alatt.
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LHSA2  

1,5 km sugarú kör a 
472044N 0185851E kö-

zéppont körül 

3500’ (1050 m) AMSL / 550’ (165 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak műre-
pülés céljára. Munka-

napokon 10.00 óra (LT) 
és 16.00 óra (LT) között 
vehető igénybe a Repü-
léstájékoztató Központ 

hozzájárulásával. 
 
További szabályok: 
1. Koordinált légtér igénylésére az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, 
Farkashegy repülőtér, Hármashatár-hegy repülőtér üzemben tartója, az LHSG10 légtér esetében az Esztergo-
mi repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az LHSG20, 
LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben 
tartója jogosult. 
2. A koordinációs feladatok az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, Farkashegy 
repülőtér, Hármashatár-hegy repülőterek üzembentartójának valamelyike, vagy a körzeti repüléstájékoztató 
szolgálatot ellátó szervezet – a három repülőtérrel kötött megállapodás alapján –, az LHSG10 légtér esetében 
az Esztergom repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az 
LHSG20, LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülő-
tér üzemben tartója jogosult ellátni. 

 
 

III. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA) 

 

Időszakosan korlátozott légterek (TRA) 

Légtér  
azonosítója Neve / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

PAPA ALPHA 
472959N 0175015E 
472959N 0181529E 
471331N 0181507E 
471259N 0175900E 

LHTRA11A 

472959N 0175015E 

FL125 (3800 m STD) / GND  

PAPA BRAVO 
471259N 0175900E 
471331N 0181507E 
470212N 0181457E 
465529N 0175135E 
470646N 0174335E 

LHTRA11B 

471259N 0175900E 

 9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL  

PAPA CHARLIE 
471259N 0175900E 
471331N 0181507E 
470212N 0181457E 
465529N 0175135E 
470646N 0174335E 

LHTRA11C 

471259N 0175900E 

 4000’ (1200 m) AMSL / GND  
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KUNSAG 
465945N 0190242E 
470403N 0191630E 
464938N 0192954E 
463959N 0192954E 
463957N 0192213E 

LHTRA12 

465945N 0190242E 

FL115 (3500 m STD) / GND  

TISZA 
472212N 0200910E 
472038N 0201743E 
471829N 0202929E 
471045N 0202532E 
470008N 0202008E 
465401N 0201703E 
465559N 0200729E 
470241N 0200428E 
471203N 0195953E 

LHTRA13 

472212N 0200910E 

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

MEZO ALPHA 
471829N 0202929E 
471245N 0204529E 
470610N 0204314E 
471045N 0202532E 

LHTRA14A 

471829N 0202929E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND  

MEZO BRAVO 
471045N 0202532E 
470610N 0204314E 
465613N 0203951E 
470008N 0202008E 

LHTRA14B 

471045N 0202532E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND  

MEZO CHARLIE 
470008N 0202008E 
465613N 0203951E 
464943N 0203740E 
465401N 0201703E 

LHTRA14C 

470008N 0202008E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND  

SZARVAS ALPHA 
471829N 0202929E 
471245N 0204529E 
470610N 0204314E 
471045N 0202532E 

LHTRA15A 

471829N 0202929E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL  

SZARVAS BRAVO 
471045N 0202532E 
470610N 0204314E 
465613N 0203951E 
470008N 0202008E 

LHTRA15B 

471045N 0202532E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL  
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SZARVAS CHARLIE 
470008N 0202008E 
465613N 0203951E 
464943N 0203740E 
465401N 0201703E 

LHTRA15C 

470008N 0202008E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL  

ARPAD 
464943N 0203740E 
464505N 0205357E 
462940N 0204358E 
463203N 0202335E 

LHTRA16 

464943N 0203740E 

FL115 (3500 m STD) / GND  

WEST ALPHA 
465105N 0162126E 
463352N 0180006E 
460854N 0180425E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 
462930N 0163702E 
464101N 0162522E 

LHTRA21A 

465105N 0162126E 

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

WEST BRAVO 
465105N 0162126E 
464502N 0175809E 
463352N 0180006E 

LHTRA21B 

465105N 0162126E 

FL215 (6550 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA21A és 

LHTRA21C légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

WEST CHARLIE 
464502N 0175809E 
463726N 0181335E 
455737N 0182351E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 
460854N 0180425E 

LHTRA21C 

464502N 0175809E 

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA21A és 

LHTRA21B légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

WEST DELTA 
462658N 0172525E 
461447N 0175841E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 

LHTRA21D 

462658N 0172525E 

9500’ (2900 m) AMSL/ 4000’ (1200 m) AMSL  

WEST ECHO 
462658N 0172525E 
461447N 0175841E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 

LHTRA21E 

462658N 0172525E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND  
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SOUTH ALPHA 
470342N 0192349E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
464943N 0203740E 
463203N 0202335E 
463728N 0194717E 

LHTRA22A 

470342N 0192349E 

FL175 (5350 m STD) / FL125 (3800 m STD)  

SOUTH BRAVO 
464943N 0203740E 
463943N 0211234E 
462319N 0210540E 
462140N 0205519E 
462648N 0195641E 
463728N 0194717E 
463203N 0202335E 

LHTRA22B 

464943N 0203740E 

FL175 (5350 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

SOUTH CHARLIE 
470342N 0192349E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
464943N 0203740E 
463943N 0211234E 
462319N 0210540E 
462140N 0205519E 
462648N 0195641E 

LHTRA22C 

470342N 0192349E 

FL245 (7450 m STD) / FL175 (5350 m STD) 

Az LHBP érkező 
forgalmának vé-

delme érdekében 
a légtér igénybe-

vételének különle-
ges eljárásait a 

polgári és a kato-
nai fél együttmű-
ködési eljárásban 

rögzíti. 

SOUTH DELTA 
465945N 0190242E 
462143N 0193952E 
461429N 0190859E 
463056N 0184947E 
463337N 0185631E 
463909N 0185202E 
463600N 0184405E 
464851N 0182835E 

LHTRA22D 

465945N 0190242E 

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

SOUTH ECHO 
463957N 0192213E 
463959N 0192954E 
463728N 0194717E 
462648N 0195641E 
462143N 0193952E 

LHTRA22E 

463957N 0192213E 

FL125 (3800 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

SOUTH FOXTROT 
465046N 0191134E 
462143N 0193952E 
461512N 0191156E 
464352N 0184811E 

LHTRA22F 

465046N 0191134E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL  
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EAST ALPHA 
481115N 0202525E 
474559N 0213339E 
472201N 0214313E 
471210N 0213301E 
470506N 0212808E 
472943N 0201605E 
475800N 0195615E 

LHTRA23A 

481115N 0202525E 

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

EAST BRAVO 
472201N 0214313E 
471125N 0214729E 
470219N 0213649E 
465152N 0213027E 
471548N 0203054E 
472943N 0201605E 
470506N 0212808E 
471210N 0213301E 

LHTRA23B 

472201N 0214313E 

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA23A és 

LHTRA23C légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

EAST CHARLIE 
475800N 0195615E 
480710N 0195452E 
481757N 0202718E 
475845N 0212810E 
474559N 0213339E 
481115N 0202525E 

LHTRA23C 

475800N 0195615E 

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA23A és 

LHTRA23B légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

EAST DELTA 
481115N 0202525E 
475018N 0212203E 
472252N 0210213E 
474125N 0200756E 
475800N 0195615E 

LHTRA23D 

481115N 0202525E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL  

EAST ECHO 
481115N 0202525E 
475018N 0212203E 
472252N 0210213E 
474125N 0200756E 
475800N 0195615E 

LHTRA23E 

481115N 0202525E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND  

UPPER WEST ALPHA 

463352N 0180006E 
462829N 0184129E 
461000N 0190529E 
460259N 0184005E 
455737N 0182351E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 

LHTRA31A 

463352N 0180006E 

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)  
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UPPER WEST BRAVO 
464210N 0164659E 
463352N 0180006E 
460445N 0172645E 
463605N 0164210E 

LHTRA31B 

464210N 0164659E 

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)  

UPPER EAST ALPHA 

475756N 0210710E 
471911N 0214017E 
471210N 0213301E 
465050N 0211821E 
471548N 0203051E 
472943N 0201605E 
474125N 0200756E 

LHTRA32A 

475756N 0210710E 

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD) 

1. Az LHTRA32A 
és LHTRA33A 

légterekben törté-
nő egyidejű mű-

ködés nem enge-
délyezett. 

2. Légi utántöltés 
céljára FL245 

(7450 m STD) és 
FL285 (8700 m 

STD) között vehe-
tő igénybe. 

UPPER EAST BRAVO 

480810N 0214510E 
475243N 0221532E 
471911N 0214017E 
475756N 0210710E 

LHTRA32B 

480810N 0214510E 

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD) 

1. Az LHTRA32B 
és LHTRA33B 

légterekben törté-
nő egyidejű mű-

ködés nem enge-
délyezett. 

2. Légi utántöltés 
céljára FL245 

(7450 m STD) és 
FL285 (8700 m 

STD) között vehe-
tő igénybe. 

TOP EAST ALPHA 
475756N 0210710E 
471911N 0214017E 
471210N 0213301E 
465050N 0211821E 
471548N 0203051E 
472943N 0201605E 
474125N 0200756E 

LHTRA33A 

475756N 0210710E 

FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD) 

Az LHTRA32A és 
LHTRA33A légte-

rekben történő 
egyidejű működés 
nem engedélye-

zett. 

TOP EAST BRAVO 
480810N 0214510E 
475243N 0221532E 
471911N 0214017E 
475756N 0210710E 

LHTRA33B 

480810N 0214510E 

FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD) 

Az LHTRA32B és 
LHTRA33B légte-

rekben történő 
egyidejű működés 
nem engedélye-

zett. 
  
További szabályok: 
1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja. 
2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legké-
sőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon 
legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe. 
3. Az LHTRA13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C kivételével valamennyi időszakosan elkülönített légtérben a 
Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szol-
gálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C légterekben a szolnoki közelkörzeti katonai 
légiforgalmi irányító szolgálat a felelős. 
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3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez 
 

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK 

 

Tiltott légterek 
Légtér  

azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély 

LHP1 
Paks 

3 km sugarú kör a 
463443N 0185110E 

középpont körül 

FL195 (5950 m STD) / GND Atomerőmű. 

LHP2 
Csillebérc 

0,5 km sugarú kör a 
472923N 0185708E 

középpont körül 

3500’ (1050 m) AMSL / GND Kutató atomreaktor. 

 
 

Korlátozott légterek 
Légtér  

azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Korlátozás 

Budapest 
473059N 0185828E 
473055N 0190118E 
473054N 0190159E 
473053N 0190237E 
473038N 0190321E 
473022N 0190325E 
472941N 0190336E 
472859N 0190147E 
472910N 0190047E 
472931N 0185846E 
473002N 0185812E 

LHR1 

473059N 0185828E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND A légiközlekedési hatóság engedé-
lyével vehető igénybe. 

Budapest 
473154N 0185620E 
473154N 0185756E 
473121N 0185756E 
473121N 0185620E 

LHR1A 

473154N 0185620E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND A légiközlekedési hatóság engedé-
lyével vehető igénybe. 

Balatonfüzfő 
LHR3 2 km sugarú kör a 

470503N 0180254E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára.  

Zalaegerszeg 
LHR4 1 km sugarú kör a 

464816N 0163720E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 
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Répcelak 
LHR5 2 km sugarú kör a 

472508N 0170055E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Százhalombatta 
LHR6 2 km sugarú kör a 

471702N 0185358E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Kazincbarcika 
LHR8 2,5 km sugarú kör a 

481429N 0203956E 
középpont körül 

3500’ (1050 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Tiszaújváros 
LHR9 3 km sugarú kör a 

475413N 0210134E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára 

Hajdúszoboszló 
LHR10 5 km sugarú kör a 

473154N 0212253E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Tiszavasvári 
LHR11 1,5 km sugarú kör a 

475703N 0212153E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Sajóbábony 
LHR12 1,5 km sugarú kör a 

481003N 0204253E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Algyő 
LHR14 3 km sugarú kör a 

461904N 0201246E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Dunaújváros 
LHR15 2 km sugarú kör a 

465703N 0185554E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Szolnok-Tószeg 
LHR16 2 km sugarú kör a 

470804N 0200753E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Pét 
LHR22 2 km sugarú kör a 

471003N 0180824E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Devecser 
LHR23 2 km sugarú kör a 

470458N 0172406E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Kaposvár 
LHR24 2 km sugarú kör a 

462404N 0174455E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 
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Ságváriliget 
LHR25 0,5 km sugarú kör a 

473103N 0185734E 
középpont körül 

3000’ (900 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Recsk 
LHR28 2 km sugarú kör a 

475749N 0200610E 
középpont körül 

3000’ (900 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Nyírtelek 
LHR29 2,5 km sugarú kör a 

480150N 0213827E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Hajdúsámson 
LHR30 2 km sugarú kör a 

473846N 0214451E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Heves-Alatka 
LHR31 2 km sugarú kör a 

474000N 0201629E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Vác-Derecskedűlő 
LHR32 2 km sugarú kör a 

474444N 0190831E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Hetényegyháza 
LHR33 2 km sugarú kör a 

465554N 0193555E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

 Táborfalva 
470627N 0192534E 
470317N 0192426E 
470233N 0192733E 
470548N 0192848E 

LHR34 

470627N 0192534E 

3000’ (900 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Pusztavacs 

LHR35 2,5 km sugarú kör a 
470957N 0192806E 

középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Határsáv 

A Magyar Köztársa-
ság államhatárától az 

ország belseje felé 
mért 10 km-es mély-

ségű sáv 

UNL / GND 

A katonai légügyi hatóság előzetes 
engedélyével vehető igénybe. A 

nemzetközi határkeresztező repülés, 
az állami légijárművek repülései, 
továbbá elemi csapás, tömegsze-
rencsétlenség vagy repülőbaleset 
következményeinek felszámolását 
szolgáló kutatás-mentés, továbbá 
életmentés, sürgős betegszállítás, 
valamint rendészeti vagy külön tör-
vény alapján bűnüldözés feladata 
céljából végzett repülés esetén az 
államhatár menti korlátozott légtér 

igénybevételéhez előzetes engedély 
nem szükséges. 
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Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek 

Felső határa 
Légtér neve/oldalhatárai 

Alsó határa: GND 
Korlátozás ideje Korlátozás indoka 

Ócsa 
471843N 0191007E 
471740N 0191339E 
471451N 0191910E 
471250N 0191626E 
471843N 0191007E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tószeg 
470818N 0200133E 
470625N 0200713E 
470241N 0200428E 
470154N 0200920E 
465802N 0200304E 
470304N 0195208E 
470818N 0200133E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Aggtelek 
483501N 0205041E 
482446N 0204350E 
482555N 0202607E 

Országhatár 
483427N 0205016E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Zempléni-hg. 
13 km sugarú kör a 

482530N 0212451E kö-
zéppont körül. 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Hevesi füves puszták I. 
(Tisza-tó) 

474156N 0204928E 
473325N 0204342E 
473531N 0203543E 
474155N 0204322E 
474156N 0204928E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Hevesi füves puszták II. 
474826N 0210041E 
474158N 0205911E 
472841N 0203520E 
472648N 0202534E 

1500’ (450 m) AGL Március 1.–július 31. között természetvédelem 

472723N 0201344E 
474430N 0201528E 
474504N 0203314E 
475318N 0204737E 
474826N 0210041E 

1000’ (300 m) AGL Augusztus 1.–február 28. között természetvédelem 

Hortobágy 
474718N 0210751E 
474200N 0212540E 
471839N 0210656E 
472500N 0204402E 
474718N 0210751E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Bihari-sík I. 
471154N 0212611E 
471037N 0214022E 
471827N 0213052E 
471831N 0212135E 
471154N 0212611E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Bihari-sík II. 
471834N 0211342E 
470119N 0211405E 
470043N 0213135E 
470922N 0214153E 
471037N 0214022E 
471154N 0212611E 
471831N 0212135E 
471834N 0211342E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Alsó-Tisza-völgy 
464459N 0195832E 
464131N 0201302E 
462310N 0201739E 
462338N 0195959E 
463547N 0195107E 
464459N 0195832E 

1500’ (450 m) AGL Február 1.–július 31. között. természetvédelem 

Csanádi puszták 
2 km sugarú kör a 

462043N 0203820E  
középpont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kardoskút 
4 km sugarú kör a 

462824N 0203744E  
középpont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Gemenc 
462317N 0184615E 
462015N 0185620E 
460945N 0185637E 
460205N 0184456E 
460316N 0184306E 
461854N 0185033E 
462202N 0184439E 
462317N 0184615E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tapolcai-medence 
1,5 km sugarú kör a 
464853N 0172410E  

középpont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tihany 
465530N 0175103E 
465546N 0175218E 
465521N 0175341E 
465418N 0175421E 
465337N 0175236E 
465425N 0175132E 
465530N 0175103E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Őrség 
465824N 0161618E 
465952N 0163907E 
464323N 0163210E 
4642452N 0162223E 

Országhatár 
465824N 0161618E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Sárvíz-völgye 
470149N 0183222E 
464813N 0184116E 
464653N 0183553E 
470059N 0182606E 
470149N 0183222E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Fertő 
473831N 0165158E 
473630N 0164330E 
473315N 0164313E 

majd ez egy 7,6 km suga-
rú, 473641N 0164632E 
középpontú ÉNY irányú 

körívvel lezárva. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Gerecse 
474358N 0183115E 
473415N 0183129E 
473409N 0182237E 
474338N 0181731E 
474358N 0183115E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Nyirkai-hany 
474236N 0170534E 
474308N 0171347E 
474211N 0171346E 
474007N 0170956E 
473929N 0170145E 
474209N 0170115E 

Országhatár 
474241N 0170527E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Fehér-tó, Barbacsi-tó 
474300N 0172019E 
474221N 0172425E 
473624N 0172149E 
473730N 0171641E 
474300N 0172019E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kőszegi-hg. 
6 km sugarú, 472154N 

0162856E középpontú kör 
magyar légtérbe eső  

területe.  

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Kis-Balaton 
464303N 0171326E 
464236N 0171748E 
463820N 0171503E 
464034N 0171335E 
464303N 0171326E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Velencei-tó, Dinnyés 
471340N 0183522E 
470704N 0183623E 
470723N 0183139E 
470948N 183228E 
471049N 183137E 
471308N 0183139E 
471340N 0183522E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Vértes 
472942N 0183126E 
472042N 0183044E 
471840N 0181458E 
472435N 0181329E 
472907N 0182201E 
472942N 0183126E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Dunazug-hg., Börzsöny 
480401N 0190608E 
474833N 0190657E 
473858N 0190406E 
474036N 0184353E 
474723N 0185152E 
474937N 0185122E 

Országhatár 
480401N 0190608E 

1500’ (450 m) AGL 

A Duna vonalában (víztest felett): 
november 1.–június 30. között. A 
Duna vonalán kívül: március 1.– 

november 1. között. 

természetvédelem 

Kiskunság – észak I. 
471155N 0190402E 
471135N 0190402E 
471022N 0190536E 
470928N 0190739E 
470616N 0190231E 
470403N 0191630E 
470354N 0192224E 
471150N 0192150E 
471155N 0190402E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kiskunság – észak II. 
470616N 0190231E 
465519N 0190144E 
465604N 0192257E 
470354N 0192224E 
470403N 0191630E 
470616N 0190231E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Kiskunság – dél 
465342N 0190808E 
465004N 0192716E 
463313N 0191700E 
463435N 0185817E 
465342N 0190808E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kelet-Cserhát 
480336N 0194155E 
475943N 0194848E 
475132N 0193516E 
475540N 0192835E 
480336N 0194155E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tarnavidék 
9 km sugarú kör a 

480713N 0200833E kö-
zéppont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Bükk 
481629N 0202402E 
480608N 0204702E 
475325N 0204119E 
475631N 0201651E 
481629N 0202402E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kesznyéten 
7 km sugarú kör a 

475953N 0210601E kö-
zéppont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kecskeri-puszták 
10 km sugarú kör a 

471606N 0205122E kö-
zéppont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

 

További szabályok: 

Az LHTRA23E légtérnek a Hevesi füves puszták II. légtér területi kiterjedése által érintett részét a földtől 
4000 láb (1200 m) AGL-ig állami légijárművek 350 kt (650 km/h) IAS sebességkorlátozással vehetik igénybe. 
 
 
 
 
 

Veszélyes légterek 

Légtér  
azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély/korlátozás 

Hajmáskér 
470903N 0175624E 
470903N 0180054E 
471003N 0180354E 
471233N 0180654E 
471503N 0180154E 
471133N 0175554E 

LHD2A 

470903N 0175624E 

FL245 (7450 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 
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Várpalota 
471623N 0181254E 
471533N 0180324E 
471233N 0180654E 
471233N 0181454E 
471503N 0181654E 

LHD2B 

471623N 0181254E 

FL300 (9150 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Tatárszentgyörgy 
471200N 0191246E 
471101N 0191132E 
470924N 0191132E 
470909N 0191145E 
470427N 0192615E 
470456N 0192701E 
470735N 0192306E 

LHD3 

471200N 0191246E 

FL300 (9150 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Dóc 
462804N 0200554E 
462704N 0200624E 
462804N 0201024E 
462924N 0200934E 

LHD11 

462804N 0200554E 

7500’ (2300 m) AMSL / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Hajdúhadház 
474104N 0214053E 
474004N 0214623E 
474304N 0214553E 
474304N 0214223E 

LHD14 

474104N 0214053E 

FL105 (3200 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Egerbakta 
475633N 0201753E 
475633N 0201953E 
475903N 0201923E 
480003N 0201623E 

LHD15 

475633N 0201753E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Izbég 
474233N 0190024E 
474233N 0185654E 
474033N 0185824E 

LHD16 

474233N 0190024E 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Győrszentiván 
474304N 0174554E 
474103N 0174554E 
474203N 0175154E 
474343N 0174854E 

LHD17 

474304N 0174554E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 
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Csorna/Akasztó 
464134N 0191154E 
464404N 0190824E 
463634N 0190824E 
463404N 0191154E 

LHD18 

464134N 0191154E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Szomód 
474103N 0182154E 
473803N 0182554E 
474203N 0182624E 
474233N 0182254E 

LHD21 

474103N 0182154E 

FL105 (3200 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Sántos 
462134N 0175055E 
461804N 0174955E 
461834N 0175225E 
462034N 0175225E 

LHD24 

462134N 0175055E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Püspökszilágy 
474533N 0192054E 
474803N 0191454E 
474703N 0191254E 

LHD29 

474533N 0192054E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Érd 
472633N 0184454E 
472403N 0184854E 
472703N 0184754E 
472703N 0184624E 

LHD30 

472633N 0184454E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Állampuszta 
464204N 0190124E 
463904N 0190424E 
464104N 0190954E 
464434N 0190624E 

LHD33 

464204N 0190124E 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Márianosztra 
475603N 0184954E 
475302N 0184554E 
475203N 0185154E 
475303N 0185554E 
475603N 0185354E 

LHD34 

475603N 0184954E 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 
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Hajmáskér 
470743N 0174825E 
470903N 0175624E 
471103N 0180654E 
471503N 0180154E 
471633N 0175754E 
471403N 0174654E 

LHD36A 

470743N 0174825E 

FL145 (4400 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Várpalota 
471003N 0180354E 
470933N 0181924E 
471933N 0181654E 
471833N 0175954E 

LHD36B 

471003N 0180354E 

FL145 (4400 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Simontornya 
464503N 0183224E 
464203N 0183054E 
464333N 0183354E 

LHD37 

464503N 0183224E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Cigánd 
LHD39 2 km sugarú kör a 

481703N 0215422E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Harka 
LHD50 2 km sugarú kör a 

473903N 0163355E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Kőszeg 
LHD52 2 km sugarú kör a 

472333N 0163455E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Nádasd 
LHD53 2 km sugarú kör a 

465903N 0163455E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Szügy 
LHD55 2 km sugarú kör a 

480403N 0191953E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 
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A gazdasági és közlekedési miniszter
31/2007. (III. 13.) GKM

rendelete
a belföldi menetrend szerinti személyszállítás

ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés
megállapításáról

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.) Kor m. ren de let 3.  §-a
(6) be kez dé sé nek h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben
 eljárva a fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Fát.) 9.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel
a Fát. 7.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé re – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Fát. alap ján a fo gyasz tói ár ki egé szí tés re jo go sult
(a továb biak ban: jo go sult) az e ren de let ben meg ha tá ro zott
el já rás sze rint ve he ti igény be a bel föl di személyszállí -
tásban tel je sí tett in gye nes uta zá sok után õt meg il le tõ
 fogyasztói ár ki egé szí tést.

2.  §

(1) A jo go sult az ár ki egé szí tés re vo nat ko zó igé nyét
min den év ben a tárgy év ja nu ár hó 20. nap já ig kö te les
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um nak (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um) be je len te ni.

(2) Az igény be je len tést az 1–3. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott adat la pon, a 7.  §-ban meg ha tá ro zott ér tel me zõ ren -
del ke zé sek re fi gye lem mel kell meg ten ni.

(3) A jo go sult az igény be je len tés mel lék le te ként meg -
kül di:

a) a sze mély szál lí tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge dély (komp- és rév köz le ke dés ese tén üze mel te té si
 engedély),

b) a köz szol gál ta tá si, il let ve a te le pü lé si ön kor mány -
zat(ok) és a szol gál ta tó kö zött meg kö tött üze mel te té si
szer zõ dés(ek),

c) az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat(ok) jegy zõ jé -
nek (fõ jegy zõ jé nek) a köz szol gál ta tá si vagy üze mel te té si 
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szol gál ta tás tel je sí té sé re
 vonatkozó iga zo lá sá nak, va la mint a he lyi köz le ke dés
ese tén a vo nat ko zó tárgy évi díj sza bást meg ál la pí tó ön -
kor mány za ti ren de let(ek) tar tal má ra vo nat ko zó tá jé koz -
ta tá sá nak
ere de ti pél dá nyát, il let ve hi te les vagy a tár sa ság jog ta ná -
cso sa ál tal el len jegy zett má so la tát.

(4) A hely kö zi me net rend sze rin ti autóbusz-közleke -
désre a ha tá lyos köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ,
va la mint a vas úti sze mély szál lí tást vég zõ jo go sult nak az
e te vé keny ség gel össze füg gõ fo gyasz tói ár ki egé szí tés
igény lé sé hez nem kell mel lé kel nie a (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ok ira to kat.

3.  §

(1) Az a jo go sult, amely tárgy év ben kez di meg a fo -
gyasz tói ár ki egé szí tés alap já ul szol gá ló te vé keny sé gét,
vagy a szol gál ta tá sa alap ján a tárgy év so rán kí ván el sõ
 alkalommal fo gyasz tói ár ki egé szí tést igény be ven ni,
a  fogyasztói ár ki egé szí tés igény lé se alap ját ké pe zõ
 szolgálta tások meg kez dé sé nek hó nap ja 20. nap já ig
nyújt hat ja be a Fát. sze rin ti igény be je len té sét a mi nisz té -
ri um nak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igény be je len tést a 2.  §
(2)–(4) be kez dés sze rin ti tar ta lom mal kell be nyúj ta ni.

4.  §

(1) A jo go sult a fo gyasz tói ár ki egé szí tés igénybevé -
telére jo go sí tó te vé keny sé gé nek meg szün te té sét, áta -
dását, szü ne tel te té sét vagy vo nal há ló zat, il let ve a já rat -
szám 10%-nál na gyobb mér ték ben tör té nõ csök ken té sét
vagy nö ve lé sét a meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig, amennyi -
ben a vál to zás ezt köve tõen jut a szol gál ta tó tu do má sá ra,
ak kor az em lí tett vál to zá sok, il let ve vál toz ta tá sok ha tály -
ba lé pé sé nek nap já ig kö te les be je len te ni a mi nisz té ri um -
nak.

(2) Amennyi ben az igény be je len té sé ben sze rep lõ ada -
tok ban vál to zás kö vet ke zik be, a jo go sult kö te les ar ról
a mi nisz té ri u mot 15 na pon be lül tá jé koz tat ni. A mi nisz té -
ri um a jo go sult ál tal kor ri gált ada tok nak meg fele lõen
 módosítja a ha von ta igény be ve he tõ fo gyasz tói ár ki egé szí -
tés össze gét, és er rõl ér te sí ti a jo go sul tat, va la mint az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt (a továb biak ban: APEH). 
A vál to zás-be je len tést meg elõ zõ en igény be vett és a
 fogyasztói ár ki egé szí tés he lyes össze ge kö zöt ti kü lönb ség
vissza me nõ le ges pénz ügyi ren de zé sé rõl a szol gál ta tó
 önellenõrzés út ján in téz ke dik.

5.  §

(1) A fo gyasz tói ár ki egé szí tést a mi nisz té ri um a Fát.
alap ján jo go sul tan ként, hó na pok ra le bont va ha tá roz za
meg az 1–3. mel lék let sze rin ti ada to kat figye lembe vé ve.
Amennyi ben a jo go sult nak a fo gyasz tói ár ki egé szí tés
meg ál la pí tá sá hoz nincs a tárgy évet meg elõ zõ év re vo nat -



ko zó ada ta, ré szé re a mi nisz té ri um a fo gyasz tói ár ki egé szí -
tés mér té két – a mel lék let ben meg ha tá ro zott adatszolgál -
tatás alap ján – a fo gyasz tói ár ki egé szí tés re jo go sult szol -
gál ta tó hoz leg in kább ha son ló adott sá gú szol gál ta tók ada -
ta i nak idõ ará nyos, va la mint a he lyi köz le ke dés ese té ben
la kos ság szám-ará nyos, a komp- és rév köz le ke dés ese té -
ben be vé tel ará nyos, a hely kö zi köz le ke dés ese té ben tel je -
sít mény ará nyos ré szét ala pul vé ve ha tá roz za meg.

(2) Amennyi ben a jo go sult a fo gyasz tói ár ki egé szí tés
igény lé sé re jo go sí tó szol gál ta tást más szol gál ta tó tól ve szi
át, a fo gyasz tói ár ki egé szí tés meg ál la pí tá sá nak alap ja – ha
ilyen adat lé te zik – a szol gál ta tást ko ráb ban el lá tó ál tal az
in gye nes uta zá sok után igény be vett fo gyasz tói árkiegé -
szítés.

(3) Amennyi ben a jo go sult a meg lé võ, fo gyasz tói ár -
kiegészítés igény be vé te lé re jo go sí tó te vé keny sé ge mel lett
to váb bi, ed dig ál ta la vagy más jo go sult ál tal nem vég zett
ilyen szol gál ta tást kezd meg, a fo gyasz tói ár ki egé szí tés
meg ál la pí tá sá ra az (1) be kez dés ben fog lal tak az irány -
adóak.

6.  §

(1) A mi nisz té ri um ér te sí ti a jo go sul tat, va la mint a
Pénz ügy mi nisz té ri u mot a ha von ta igény be ve he tõ fo -
gyasz tói ár kiegészítés össze gé rõl.

(2) A jo go sult a mi nisz té ri um ál tal az 5.  § sze rint meg -
ha tá ro zott, az in gye nes uta zá so kért já ró fo gyasz tói ár -
kiegészítést ha von ta igény li az APEH te rü le ti leg ille té kes
szer vé tõl.

7.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) vo nal há ló zat (net tó): a me net rend ben sze rep lõ já ra -

tok ál tal érin tett út sza ka szok hossza, amely ben min den
 útszakasz csak egy szer sze re pel (ak kor is, ha azt több
 vonal érin ti);

b) for du ló (vagy já rat pár): a két vég ál lo más (ki kö tõ)
kö zöt ti két el len ke zõ irá nyú (oda-vissza) já rat (kör- vagy
hu rok já ra tok ese tén a for du ló azo nos a já rat tal);

c) át la gos mun ka na pi for du lók szá ma: kedd-szerda-
 csütörtöki mun ka- és egy ben is ko lai elõ adá si na pok mind -
egyi kén me net rend sze rint in dí tott for du lók szá ma;

d) hasz nos (ko csi-) km: a jár mû vek me net rend sze rin ti
já ra tok vég zé se so rán meg tett út hossza (ki lo mé ter ben);

e) fé rõ hely ki lo mé ter: az egyes jár mû vek fé rõ he lyé nek
(be fo ga dó ké pes sé gé nek) és hasz nos km-ének szor za ta,
több jár mû köz le ked te té se ese tén az elõ zõ ek sze rint jár mû -
ven ként szá mí tott tel je sít mé nyek össze ge;

f) ha tó sá gi fé rõ hely: a meg en ged he tõ ter he lés alap ján
szá mí tott, a jár mû vek for gal mi en ge dé lyé be szál lít ha tó

sze mé lyek szá ma ként be jegy zett fé rõ hely (az uta zó sze -
mély zet le szá mí tá sá val);

g) sta tisz ti kai utas szám

ga) he lyi for ga lom ban: az el adott me net je gyek és bér -
le tek a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai adat gyûj tés
 keretében kö zölt szá mí tás sal (szor zó szá mok kal) meg ha tá -
ro zott utas szám,

en nek hi á nyá ban az

el adott me net je gyek szá ma + (kép zett mun ka nap szám × 
mun ka na pi uta zás szám × el adott bér le tek szá ma),

ahol kép zett mun ka nap szám = az adott idõ szak (hó nap,
év) mun ka nap ja i nak (hét fõ-pén tek) szá ma meg nö vel ve
a mun ka szü ne tes na pok (szom bat, va sár nap, ün nep) szá -
má nak fe lé vel,

és a mun ka na pi uta zás szám = ál ta lá ban: 2,2 uta zás/nap,
ahol azon ban kü lön össz vo na las és egy vo na las ha vi bér let
van rend sze re sít ve, az össz vo na las bér le tek szor zó ja
3,6 uta zás/nap, az egy vo na la so ké 2,6 uta zás/nap. Ez ese -
tek ben a bér le tes utas szám a bér let faj tán ként szá mí tot tak
össze ge,

gb) hely kö zi for ga lom ban: az el adott me net je gyek és
bér le tek alap ján a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai
adat gyûj tés ke re té ben az adott te rü let re (me gyé re) kö zölt
szá mí tás sal (szor zó szá mok kal) meg ha tá ro zott utas szám;

h) sta tisz ti kai utas ki lo mé ter

ha) he lyi for ga lom ban: az el adott me net je gyek és bér -
le tek alap ján a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai adat -
gyûj tés ke re té ben kö zölt szá mí tás sal (szor zó szá mok kal)
meg ha tá ro zott utaskm,

en nek hi á nyá ban

a sta tisz ti kai utas szám és az át la gos uta zá si tá vol ság
szor za ta,

ahol az át la gos uta zá si tá vol sá got utas szám lá lás sal
 lehetséges meg ha tá roz ni, vagy en nek hi á nyá ban a 6 ki lo -
mé ter nél rö vi debb vo na lak ese tén vo nal hossz 75%-ában,
6,1–10 ki lo mé ter kö zött 65%-ában, 10 ki lo mé ter nél
hosszabb vo na lak ese tén 50%-ában kell meg ál la pí ta ni.
En nek so rán vo nal hossz ként a vo na lak kör- vagy hu rok -
sza ka sza it fe le tá vol ság gal kell figye lembe ven ni. Több
vo nal ese tén az elõ zõ ek alap ján ki szá mí tot tak át la ga
 mérvadó,

hb) hely kö zi for ga lom ban: a be vé tel bõl az adott te rü -
let re (me gyé re) a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai
adat gyûj tés ke re té ben kö zölt (ár vál to zá sok kal kor ri gált)
osz tó szám mal (ún. „ta ri fa fil lér”-rel) szá mí tott utaskm;

i) me net díj be vé tel: az in gye nes uta zá sok utá ni ár ki egé -
szí tés alap já ul (is) szol gá ló, ál ta lá nos for gal mi adót is tar -
tal ma zó tel jes me net díj be vé tel (az uta sok ál tal fi ze tett
 bevétel);

j) tel jes ár ki egé szí tés: a va la mennyi ked vez mé nyes
uta zás után já ró ár ki egé szí té sek össze ge, be le ért ve az
 ingyenes uta zá sok után já ró fo gyasz tói ár ki egé szí tést is;

k) in gye nes uta zá sok után igé nyelt ár ki egé szí tés: a
meg fe le lõ be val lá si kód szá mon, az in gye nes uta zá sok után 
be val lott fo gyasz tói ár ki egé szí tés;
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l) in gye nes uta zá sok után fel vett ár ki egé szí tés: az
 ingyenes uta zá sok után ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött
tény le ge sen igény be vett (ki utalt, át ve ze tett) fo gyasz tói
 árkiegészítés.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it a hatályba lépést köve tõen meg -

állapított fo gyasz tói ár ki egé szí té si jo go sult sá gok kal
össze füg gõ el já rá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a bel föl di me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás
 ingyenes uta zá sai után já ró fo gyasz tói ár ki egé szí tés ki uta -
lá sá ról  szóló 46/2006. (VII. 11.) GKM ren de let.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. melléklet a 31/2007. (III. 13.) GKM rendelethez

Adatlap
a belföldi menetrend szerinti helyközi személyszállítás ingyenes utazásai után járó

............... évi fogyasztói árkiegészítés igénybevételéhez

A szol gál ta tó

1. meg ne ve zé se:

2. szék he lye: irá nyí tó szá ma: hely ség: út/utca/tér stb.: ház szám:

3. el ér he tõ sé ge: te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il cím:

4. adó szá ma:

5. bank szám la szá ma:

Ügy in té zõ-ve ze tõ

6. neve:

7. szék he lye: irá nyí tó szá ma: hely ség: út/utca/tér stb.: ház szám:

8. el ér he tõ sé ge: te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il cím:

Hely kö zi köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi

9. sta tisz ti kai utas szá ma [E fõ/év]

10. sta tisz ti kai utaskm-e [E utkm/év]

11.
Au tó busz
– hasz nos km-e [E km/év]

12. – ha tó sá gi fé rõ helykm-e [E fhkm/év]

13.
Vas úti
– vo natkm-e [E km/év]

14. – ülõ helykm-e [E ühkm/év]

15. me net díj be vé te le [E Ft/év]

16. tel jes ár ki egé szí té se [E Ft/év]

17.
In gye nes uta zá sok után
– igé nyelt ár ki egé szí tés [E Ft/év]

18. – fel vett ár ki egé szí tés [E Ft/év]

Eset le ges meg jegy zé sek (rész le ges, idõ sza kos köz le ke dés):

Kelt: ..................................................

..................................................
alá írás



2. melléklet a 31/2007. (III. 13.) GKM rendelethez

Adatlap
a belföldi menetrend szerinti helyi személyszállítás ingyenes utazásai után járó

......... évi fogyasztói árkiegészítés igénybevételéhez

A szol gál ta tó

1. meg ne ve zé se: adó szá ma: bank szám la-
szá ma:

2. címe: te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il címe:

3. Ügy in té zõ-ve ze tõ neve: te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il címe:

4. szék he lye: irá nyí tó szá ma: hely ség: út/utca/tér stb.: ház szám:

Te le pü lé sek

5. [név] Össze sen

6. – la kos szá ma: [fõ]

He lyi köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi

7. sta tisz ti kai utas szá ma [E fõ/év]

8. sta tisz ti kai utaskm-e [E utkm/év]

9.
net tó vo nal há ló za ta
– au tó busz [km]

10. – kö tött pá lyás [km]

11. hasz nos (ko csi-) km-e [E km/év]

12. ha tó sá gi fé rõ helykm-e [E fhkm/év]

13. me net díj be vé te le [E Ft/év]

14. tel jes ár ki egé szí té se [E Ft/év]

15.
In gye nes uta zá sok után
– igé nyelt ár ki egé szí tés [E Ft/év]

16. – fel vett ár ki egé szí tés [E Ft/év]

Eset le ges meg jegy zé sek (rész le ges, idõ sza kos köz le ke dés):

Kelt: ..................................................

..................................................
alá írás
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3. melléklet a 31/2007. (III. 13.) GKM rendelethez

Adatlap
a belföldi menetrend szerinti komp- és révközlekedésben az ingyenes utazások után járó

.......... évi fogyasztói árkiegészítés igénybevételéhez

A szol gál ta tó

1. meg ne ve zé se:

2. szék he lye: irá nyí tó szá ma: hely ség: út/utca/tér stb.: ház szám:

3. el ér he tõ sé ge: te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il cím:

4. adó szá ma:

5. bank szám la szá ma:

Ügy in té zõ-ve ze tõ

6. neve:

7. szék he lye: irá nyí tó szá ma: hely ség: út/utca/tér stb.: ház szám:

8. el ér he tõ sé ge: te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il cím:

9. Az át ke lõ hely ál tal érin tett
te le pü lé sek

[név] *

10. – la kos szá ma: [fõ]

* El sõ ként az ügy in té zés ben ille té kes te le pü lés íran dó.

A komp/rév köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi

11. sta tisz ti kai utas szá ma [E fõ/év]

12.
for du ló i nak szá ma
– éves [for du ló/év]

13. – át la gos mun ka na pi [ford./nap]

14.
köz le ke dé si idõ sza ka(i)
az év so rán [nap tól na pig]

15.
fel ada tot el lá tó ha jók
– szá ma [db]

16. – összes fé rõ he lye [fõ]

17. me net díj be vé te le [E Ft/év]

18. tel jes ár ki egé szí té se [E Ft/év]

19.
in gye nes uta zá sok után
– igé nyelt ár ki egé szí tés [E Ft/év]

20. – fel vett ár ki egé szí tés [E Ft/év]

Eset le ges meg jegy zé sek:

Kelt: ..................................................

..................................................
alá írás
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A gazdasági és közlekedési miniszter
34/2007. (III. 19.) GKM

rendelete

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok
és az azokhoz szükséges parti létesítmények,

kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása
igénybevételének részletes szabályairól

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
3. pont já ban fog lal tak alap ján – a pénz ügy mi nisz ter, va la -
mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter vé le -
mé nyé nek ki ké ré se mel lett – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás igénylése

1.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor mány -
zat) a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok és
az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak
fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sát e ren de let 1. mel lék le te
sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel, to váb bá az 1. mel -
lék let ben fel so rolt do ku men tu mok csa to lá sá val igényel -
heti.

(2) Tá mo ga tást ré vek, kom pok, par ti lé te sít mé nyek,
 kiszolgáló utak fenn tar tá sá ra, fel újí tá sá ra, ki vé te les eset -
ben új esz kö zök be szer zé sé re le het igé nyel ni. A Ma gyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény ben fog lal tak alap ján, mél tány lan dó kis -
tér sé gi fog lal koz ta tás po li ti kai szem pon tok ese tén le he tõ -
ség van a mû köd te tés tá mo ga tá sá ra is a be vé tel lel nem
 fedezett mû köd te té si költ sé gek ki egé szí té sé re.

(3) Az az ön kor mány zat, amely az elõ zõ év ben is ré sze -
sült tá mo ga tás ban, ab ban az eset ben igé nyel het újabb
 támogatást, ha az elõ zõ év ben ka pott tá mo ga tás sal ha tár -
idõ re hi ány ta la nul el szá molt.

(4) A tá mo ga tá si ké rel met pos tai úton vagy sze mé lye -
sen 2-2 pél dány ban, il let ve elekt ro ni kus úton a Ma gyar
 Államkincstár ille té kes re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga ré szé re
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) kell be nyúj ta ni tárgy év
 április 23-áig.

(5) Az Igaz ga tó ság a ké re lem meg ér ke zé sét köve tõen
ha la dék ta la nul el len õr zi, hogy a ké re lem meg fe lel-e az
e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(6) Ha az ön kor mány zat a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta
be, az Igaz ga tó ság a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc 
na pon be lül – leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõ meg je lö lé se
és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ figyelmez -
tetés mel lett – hi ány pót lás ra hív ja fe l.

(7) A ké re lem egy pél dá nyát az el len õr zést és hi ány pót -
lást köve tõen – a (8) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –
az Igaz ga tó ság 5 na pon be lül, de leg ké sõbb tárgy év má -
jus 12-éig a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) Há ló za ti Inf ra struk tú ra
Fõ osz tá lyá hoz (a továb biak ban: fõ osz tály) to váb bít ja.

(8) Amennyi ben az ön kor mány zat a hi ány pót lá si fel -
szólításnak ha tár idõ re nem tesz ele get vagy nem meg -
felelõen tel je sí ti azt, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVI II. tör vény 64/B.  §-ának (3) be kez dé se alap ján az
Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít ja a mi nisz -
té ri um fõ osz tá lyá hoz, a tá mo ga tá si do ku men tá ci ót az ok
meg je lö lé sé vel vissza kül di az ön kor mány zat nak.

(9) Az ön kor mány zat a ké re lem be nyúj tá sa kor nyilat -
kozik a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról (mi ni mum 5 év),
to váb bá vál lal ja, hogy az adott fel újí tás ra ke rü lõ esz köz re,
2 mil lió Ft fe let ti tá mo ga tás nál 3 év el ide ge ní té si ti la lom
vo nat ko zik. Ha a tá mo ga tott esz köz el ide ge ní té se a meg -
adott ha tár idõ elõtt még is meg tör té nik, a tá mo ga tás össze -
gét a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re vissza kell fi zet ni az
el ide ge ní tést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

2.  §

(1) A fenn tar tá si, fel újí tá si és be szer zé si tá mo ga tás mér -
té ke – ide nem ért ve a (2) be kez dés ben fog lalt ese tet –
az el is mer he tõ költ sé gek leg fel jebb 70%-a le het.

(2) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke – ké re lem re –
az el is mer he tõ költ sé gek leg fel jebb 80%-a le het

a) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Kor m. ren de let mel lék -
le te i ben sze rep lõ te le pü lé sek, és

b) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Kor m. ren de let
1–4. szá mú mel lék le te i ben sze rep lõ kis tér sé gek (és az azo -
kat al ko tó te le pü lé sek), va la mint az 5. szá mú mel lék let ben
sze rep lõ te le pü lé sek ese té ben.

(3) Ki zá ró lag azon ön kor mány za tok nál le het a brut tó
költ sé ge ket figye lembe ven ni, ame lyek az ál ta lá nos for -
gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény sze rin ti
 levonási jog gal nem ren del kez nek. Ha az ön kor mány zat
a tá mo ga tást – szer zõ dés alap ján – a be ru há zás le bo nyo lí -
tá sát vég zõ, ál ta lá nos for gal mi adó le vo ná sá ra jo go sult
vál lal ko zó nak to váb bít ja, a tá mo ga tás ban a net tó mó don
szá mí tott költ sé gek ke rül nek figye lembevételre.

(4) Azok az ön kor mány za tok, ame lyek a tá mo ga tást
a be ru há zást le bo nyo lí tó ré szé re to vább ad ják, kö te le sek
a vál lal ko zó val szer zõ dést köt ni. A szer zõ dés nek tar tal -
maz nia kell a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lá si kö te le zett -
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sé get, az át adás idõ pont ját, az el szá mo lás mód ját, va la mint 
az el szá mo lás ha tár ide jét.

3.  §

(1) A mû köd te té si tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg
a tény le ge sen fel me rü lõ mû köd te té si vesz te ség 80%-át.

(2) A vesz te ség fe de ze té re meg ítélt mû köd te té si tá mo -
ga tás ki egé szí té sét az ön kor mány zat nak kell biz to sí ta ni.

(3) Mû köd te té si tá mo ga tás ra azok az ön kor mány za tok
pá lyáz hat nak, ame lyek nél az át ke lés nem in gye nes, és
a kom p, il let ve a rév köz le ke dés hez fo gyasz tói ár ki egé szí -
tést vesz nek igény be.

4.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket a Tár ca kö zi Bi zott ság
(a továb biak ban: Bi zott ság) ér té ke li.

(2) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 5 fõ, amely bõl 2 fõt
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, 1 fõt az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 1 fõt a pénz ügy mi nisz -
ter je löl ki, 1 fõt pe dig az or szá gos ön kor mány za ti érdek-
 képviseleti szer ve ze tek de le gál nak.

(3) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a mi nisz té ri um biz -
to sít ja.

(4) A Bi zott ság el nö ke a fõ osz tály ve ze tõ je.

(5) A Bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha leg alább négy
tag ja je len van. A Bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal
hoz za. A Bi zott ság dön té se i nek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ 
ta gok több sé gé nek tá mo ga tó sza va za ta szük sé ges. Sza va -
zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

5.  §

A tá mo ga tá si ké rel mek rõl a Bi zott ság ja vas la ta alap ján
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter tárgy év jú ni us 6-áig
dönt.

6.  §

A be ér ke zõ tá mo ga tá si igé nyek és a ren del ke zés re ál ló
for rá sok figye lembe véte lével pri o ri tást él vez nek:

a) a ví zi jár mû ve ken (kom p, ha jó, rév csó nak) vég -
zendõ, a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ja ví tá sok, fel újí -
tá sok,

b) a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ha jó zá si lé te sít -
mé nyek ja ví tá sa, kor sze rû sí té se,

c) a köz egész ség ügyi, esély egyen lõ sé gi és egyéb jog -
sza bá lyok elõ írásait meg va ló sí tó be ru há zá sok,

d) azok nak az át ke lé sek nek a fel újí tá si ké rel mei, ame -
lyek kis tér sé gi köz pon tok jobb el ér he tõ sé gét biz to sít ják,
il let ve azon te le pü lé sek igé nyei, ahol a mun ká ba já rás más
tö meg köz le ke dé si esz köz zel nem, vagy csak igen nagy
 kerülõvel biz to sít ha tó.

7.  §

A mi nisz té ri um a meg ítélt tá mo ga tá sok ról, il let ve az
 elutasításról a ké rel met be nyúj tó ön kor mány za to kat tárgy -
év jú ni us 22-éig írás ban ér te sí ti, to váb bá köz zé te szi azo kat 
az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben, az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, va la mint a mi nisz té ri um
hon lap ján.

A támogatás folyósítása

8.  §

A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za tok és a ré szük -
re jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek jegy zé két a mi nisz -
té ri um utal vá nyo zás cél já ból tárgy év má jus 31-éig meg -
kül di az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Minisz -
tériumnak. A meg ítélt tá mo ga tást az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyo zá sát köve tõen
a Ma gyar Ál lam kincs tár tárgy év jú ni us 22-éig egy összeg -
ben át utal ja az ön kor mány zat szám lá já ra.

A támogatás felhasználása

9.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren -
de let, va la mint az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVI II. tör vény az irány adó.

(2) A fel újí tá si és fenn tar tá si mun kák az ér te sí tés kéz -
hez vé te le után azon nal el kezd he tõ ek.

(3) A fel újí tá si, il let ve fenn tar tá si mun kák meg kez dé sé -
rõl az ön kor mány zat a fõ osz tályt írás ban kö te les ér te sí te ni.

A támogatás elszámolása

10.  §

(1) A tárgy évi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo -
lá sá nak ha tár ide je a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-a.

(2) Ha a tá mo ga tás ra az ön kor mány zat a tárgy évet kö ve -
tõ év ben is pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni, a tárgy évi tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo lá sá nak ha tár ide je a tárgy -
évet kö ve tõ év feb ru ár 28-a.



(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lást két pél -
dány ban kell meg kül de ni az Igaz ga tó ság hoz. Az Igaz ga tó -
ság a pénz ügyi fe lül vizs gá la tot köve tõen az el szá mo lás
egy pél dá nyát an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon
 belül a mi nisz té ri um fõ osz tá lyá ra meg kül di.

(4) Az el szá mo lás nak tar tal maz nia kell a ki töl tött El szá -
mo ló la pot (A) a 2. mel lék let sze rint.

(5) Az El szá mo ló lap hoz csa tol ni kell a ki fi ze tett szám -
lák má so la tát vagy szám la he lyet te sí tõ bi zony la tot oly
 módon, hogy azok a mû sza ki tar ta lom mal azo no sít ha tók
le gye nek. A be nyúj tott szám la má so la tok ab ban az eset ben
fo gad ha tók el, ha azo kat vagy az ille té kes ön kor mány zat,
vagy az ön kor mány zat tal szer zõ dé ses vi szony ban ál ló
üze mel te tõ ne vé re ál lí tot ták ki.

(6) Az El szá mo ló lap hoz csa tol ni kell a köz le ke dé si
 hatóság ál tal a mun ka el vég zé sé rõl ki ál lí tott iga zo lást.

(7) A mû köd te té si tá mo ga tás bi zony la tok kal alá tá masz -
tot tan a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott El szá mo ló lap (B)
ki töl té sé vel szá mol ha tó el.

(8) A do ku men tu mok meg õr zé sé rõl a pol gár mes te ri hi -
va tal gon dos ko dik.

A szakszerûség ellenõrzése

11.  §

 fenn tar tá si és fel újí tá si mun kák szak sze rû sé gét, hely -
szí ni el len õr zés ke re té ben a fõ osz tály vagy an nak meg bí -
zott ja, il let ve a köz le ke dé si ha tó ság a ki vi te le zés so rán
és an nak be fe jez té vel, va la mint az el ide ge ní té si ti la lom
 betartását az elõ írt ha tár idõ ig el len õriz he ti.

Pénzügyi felülvizsgálat

12.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a hoz zá be nyúj tott el szá mo lá sok
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az ál lam ház tar tás ról

 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/D.  §-ában fog lal tak
alap ján és a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal éven te ki adás ra
ke rü lõ köz le mény ben meg ha tá ro zott mó don vég zi.

(2) Az Igaz ga tó ság ál tal a mi nisz té ri um hoz to váb bí tott
el szá mo lá sok sza bály sze rû sé gét a fõ osz tály, il let ve meg -
bí zott ja vizs gál ja és do ku men tál ja an nak be ér ke zé sét
 követõ 30 na pon be lül.

(3) Kü lö nö sen in do kolt eset ben a Bi zott ság leg ké sõbb
tárgy év ok tó ber 31-éig be nyúj tott ké re lem alap ján en ge dé -
lyez he ti a mû sza ki tar ta lom mó do sí tá sát. Az el bí rá lás fel -
té te le az ere de ti pá lyá za ti ki írás nak meg fe le lõ dokumen -
táció be nyúj tá sa az új mû sza ki tar ta lom mal.

(4) Ha az ön kor mány zat az igény be vett tá mo ga tást
vagy an nak egy ré szét nem a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta
fe l, il let ve a je len ren de let ben meg ha tá ro zott arányt
megha ladó mér té kû tá mo ga tást vett igény be vagy a tá mo -
ga tá sok igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, il let ve
a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti el szá mo lá si ha tár idõt nem
tar tot ta be, a tá mo ga tás ról ha la dék ta la nul kö te les le mon -
da ni és a tá mo ga tást – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
 kamattal meg nö vel ve – a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra
vissza fi zet ni.

Záró rendelkezések

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen nyúj -
tott tá mo ga tá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg – a fo lya -
mat ban lé võ tá mo ga tá sok el szá mo lá sát ki vé ve – ha tá lyát
vesz ti a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok és
az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak
fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes
szabá lyairól  szóló 25/2006. (V. 2.) GKM ren delet.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. mel lék let a 34/2007. (III. 19.) GKM ren de let hez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási támogatásához

1. Igény lõ ön kor mány zat (gesz tor)

 Ne ve: .............................................................................................................................................................................
 Cí me: .............................................................................................................................................................................
 Te le fon, fax: ..................................................................................................................................................................
 KSH kód ja: ....................................................................................................................................................................

2. Tu laj do nos

 Ne ve: .............................................................................................................................................................................
 Cí me: .............................................................................................................................................................................
 Te le fon, fax: ..................................................................................................................................................................

3. Üzem ben tar tó

 Ne ve: .............................................................................................................................................................................
 Cí me: .............................................................................................................................................................................
 Te le fon, fax: ..................................................................................................................................................................

4. Az át ke lés meg ne ve zé se
 .........................................................................................................................................................................................

5. Az üze mel te tett úszó lé te sít mé nyek nyil ván tar tá si szá ma
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

6. Üze mel te té si en ge dély szá ma: ......................................................................................................................................

7. Át ke lõ hely hely raj zi szá ma: .........................................................................................................................................

8. Az igény lés cél ja

A) Úszó lé te sít mé nyek fel újí tá sa (kom pok, ha jók, úszó mû vek)

 In do ko lás:
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

B) Par ti lé te sít mé nyek fel újí tá sa (ki szol gá ló rév ház, köz mû vek, csör lõk, rév le já ró, ki szol gá ló út stb.)

 In do ko lás:
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

C) Mû köd te tés

 In do ko lás:
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
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9. Nyi lat ko zat té tel re, adat szol gál ta tás ra jo go sult szer ve zet, sze mély meg ne ve zé se, te le fon szá ma

 szak mai-mû sza ki vo nat ko zás ban: .................................................................................................................................
 pénz ügyi vo nat ko zás ban: ..............................................................................................................................................

10. A fel újí tás költ sé ge i nek meg osz lá sa (Ft)

 Át ke lés ne ve:...................................................................................................................................................................

Fel adat meg ne ve zé se Net tó összeg Áfa össze ge Brut tó összeg

1. Fel újí tás (kom pok, ha jók, ré vek)

2. **Fel újí tás (par ti lé te sít mé nyek)

3. Fel újí tás, költ sé ge össze sen (1+2)

4. Igé nyelt tá mo ga tás ará nya (%):

5. Igé nyelt tá mo ga tás össze ge:

eb bõl: – tárgy ba ni tá mo ga tás össze ge:

   – egyéb tá mo ga tás össze ge:

6. Sa ját for rás össze ge (3–5)

11. Sa ját for rás meg osz lá sa (Ft)

1. Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le ti ha tá ro za tá ban (/költ ség ve té si ren de le té ben) a
be ru há zás ra jó vá ha gyott sa ját for rás

2. Hi tel

......................

Sa ját for rás össze sen

12. Mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se (E Ft)

Sor -
szám

Tárgy évi ter ve zet be vé te lek Tárgy évi ter ve zet ki adá sok

Meg ne ve zés Össze ge Meg ne ve zés Össze ge

1. Je gyek, bér le tek el adá sa Üzem anyag-fel hasz ná lás

2. Fo gyasz tói ár ki egé szí tés Ener gia (gáz, vil lany, fû tés), víz,
csa tor na, stb.

3. Ön kor mány za ti hoz zá já ru lás Bé rek és köz ter hei

4. Egyéb be vé te lek Fog la lkoz ta tás sal össze füg gõ egyéb

5. Egyéb ki adá sok (pl. en ge dé lyek
stb.)

6. Össze sen: Össze sen:

Igé nyelt mû köd te té si tá mo ga tás össze ge: ............................................. Ft

Az adat la pon sze rep lõ ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ............................, .....................

P. H.

..................................
pol gár mes ter
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Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok felsorolása

Csa tol tam
Nem

csa tol tam
Csa to lan dó do ku men tum meg ne ve zé se

1. mel lék let – A tu laj do nos és az ön kor mány zat kö zöt ti szer zõ dés jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la ta*

2. mel lék let – A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely üze mel te té si en ge dé lyez te té sé re
vo nat ko zó ha tó sá gi ha tá ro zat hi te les má so la tát (ki vé ve: új ra in dí tás)

3. mel lék let – A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely át né ze ti hely szín raj za (M:1:10000)

4. mel lék let – A te rü le ti fõ épí tész egyet ér tõ nyi lat ko za ta**

5. mel lék let – A fej lesz té si te vé keny ség gel érin tett te rü let tu laj do ni lap ja (ha a te rü let
nem az ön kor mány zat tu laj do na, úgy mel lé kel ni kell a tu laj do nos sal
 kötött te rü let hasz ná lat ról  szóló szer zõ dést is)**

6. mel lék let – Föld hi va ta li nyil ván tar tá si tér kép 30 nap nál nem ré geb bi hi te le sí tett
 másolata**

7. mel lék let – Jog erõs en ge dély (pl. épí té si en ge dély)***

8. mel lék let – Ha jó zá si ha tó ság a fel újí tás ra vo nat ko zó jegy zõ köny ve

9. mel lék let – Ter ve zett fel újí tás té te les költ ség kal ku lá ci ó ja

10. mel lék let – Kép vi se lõ tes tü le ti ha tá ro zat, vagy pol gár mes te ri nyi lat ko zat az ön rész
vál la lá sá ról (Ft-ban és%-ban)****

11. mel lék let – Nyi lat ko zat a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról, az el ide ge ní té si ti la lom ról

12. mel lék let – Szá mí tá sok kal alá tá masz tott üze mel te té si ada tok tárgy évet me gel õzõ évi
vi tel díj be vé tel, üze mel te tés éves net tó rá for dí tá sa, fo gyasz tói
ár ki egé szí tés nagy sá ga, ka pott mû köd te té si tá mo ga tás nagy sá ga)*****

Kér jük, hogy a négy ze tek ben je löl je X jel lel, hogy a mel lék le tet csa tol ta, il let ve nem csa tol ta.

  * Csak ab ban az eset ben, ha a komp nak, rév nek nem az ön kor mány zat a tu laj do no sa.

  ** Par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak fel újí tá sa, fej lesz té se, épí té se ese tén.

 *** Ha tó sá gi en ge dély kö te les te vé keny ség ese tén.

 **** A 217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let 83. §-ában fog lal tak sze rint a he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei fel ha tal maz hat ják a pol gár mes tert,
hogy nyi lat koz has son a sa ját for rás biz to sí tá sá ról.

***** Csak mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se ese tén.

Kér jük, hogy a do ku men tu mo kat a táb lá zat sze rin ti mel lék le tek sor rend jé ben ál lít sa össze, je löl ve az adott mel lék let
szá mát!

Ha az iga zo lást, en ge délyt nem csa tol ta, de be szer zé se fo lya mat ban van, kér jük azt is fel tün tet ni.

Kelt: .............................., 200.... ................. hó ....... nap

P. H.

..................................................
(cég sze rû alá írás)
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2. melléklet a 34/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási felújítási támogatása igénybevételének
éves elszámolása

A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási támogatás elszámolásához

Te le pü lés (gesz tor) ne ve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

Ft

El fo ga dott
igény lés
ada tai1

Fej lesz tés
szám la
sze rin ti
ada tai1

El té rés2

+/–
eb bõl el nem
szá mol ha tó

Fej lesz tés tá mo ga tott költ sé ge össze sen

Tá mo ga tás össze ge Vissza uta lás:

Fej lesz tés tá mo ga tott ele mek sze rin ti meg osz lá sa

Fel adat meg ne ve zé se

El fo ga dott igény lés
ada tai1

Fej lesz tés szám la
sze rin ti ada tai1

El té rés2

+/–
eb bõl el
nem szá -
mol ha tó

mennyiség Ft mennyiség Ft mennyiség Ft Ft

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a mûködtetési költségek támogatásának elszámolásához

Te le pü lés (gesz tor) ne ve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

E Ft

Sor -
szám

Be vé te lek Ki adá sok

Meg ne ve zés Össze ge Meg ne ve zés Össze ge

Össze sen: Össze sen:

Pénz ügyi el szá mo lás do ku men tu mai

– pénz ügyi össze sí tõ:  db

– szám la má so lat:  db

– át uta lá si bi zony lat*:  db

– ha jó zá si ha tó ság fe lül vizs gá la ti jegy zõ köny ve: db

1 Tá mo ga tott töl ti ki.
2 Dön tés alap ján a mi nisz té ri um töl ti ki.

* Csak vissza uta lás ese tén.

P. H.

...............................................
pol gár mes ter
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Jog sza bály mu ta tó

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi

kö ré be tar to zó, il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter rel együttesen

ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fel adat kö rét érintõ egyéb jog sza bá lyok

(Magyar Közlöny 2007. évi 23–31. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi

kö ré be tar to zó egyéb jog sza bá lyok

2007. évi IX. tör vény az olaj szennye zés sel oko zott ká -
rok meg té rí té sé re szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho zá sá ról
 szóló 1992. évi egyez mény és az olaj szennye zés sel oko -
zott ká rok meg té rí té sé re szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho -
zá sá ról  szóló1992. évi egyez mény hez el fo ga dott 2003. évi 
jegy zõ könyv, va la mint az olaj szennye zés sel oko zott ká -
rok kal kap cso la tos pol gá ri jo gi fe le lõs ség rõl  szóló 1992.
évi egyez mény kihirdetésérõl (Magyar Közlöny 28/I. kötet 
1504. oldal)

25/2007. (II. 28.) Kor m. ren de let a köz biz ton ság ra kü -
lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl  szóló 175/2003. (X. 28.)
Kor m. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 23. szám,
1105. ol dal)

26/2007. (II. 28.) Korm. ren de let ha di tech ni kai esz kö -
zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé nek, be ho za ta lá nak, transz -
fer jé nek és tran zit já nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004.
(II. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 23. 
szám, 1106. ol dal)

37/2007. (III. 7.) Kor m. ren de let a vil la mos ener gia
ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá sá nak sza bá lyo zá sá ról
 szóló 182/2002. (VI II. 23.) Kor m. ren de let mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 27. szám, 1348. oldal)

44/2007. (III. 14.) Korm. ren de let a föld gáz el lá tás ról
 szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég -
re haj tá sá ról  szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 30. szám, 1823. ol dal)

25/2007. (II. 28.) GKM ren de let a nyil ván tar tás ba vé -
tel re kö te le zett áruk és szol gál ta tá sok kö ré rõl és az ezek re
vo nat ko zó ke res ke del mi te vé keny ség gya kor lá sá nak fel té -
te le i rõl (Ma gyar Közlöny 23. szám, 1153. ol dal)

27/2007. (III. 2.) GKM ren de let a föld gáz árak kal, dí -
jak kal kap cso la tos egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról (Ma gyar Köz löny 25. szám, 1266. ol dal)

28/2007. (III. 7.) GKM ren de let az ön gyúj tók for ga -
lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve tel mé nye i rõl (Ma gyar Köz -
löny 27. szám, 1380. oldal)

29/2007. (III. 9.) GKM ren de let a fel ügye le ti díj mér -
té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal kap cso la tos adat szol gál ta tás -
ról és ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM
ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 28/I. kötet,
1582. oldal)

30/2007. (III. 13.) GKM ren de let a szén ipa ri szer ke -
zet át ala kí tá si tá mo ga tás mér té ké nek meg ál la pí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 29. szám, 1642. oldal)

32/2007. (III. 19.) GKM ren de let a ha di tech ni kai ter -
mé kek je lö lé sé rõl, va la mint a ha di tech ni kai ter mé kek és
szol gál ta tá sok nyil ván tar tá sá ról (Ma gyar Köz löny 31.
szám, 1983. ol dal)

33/2007. (III. 19.) GKM ren de let az egyes fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló
58/2006. (VI II. 11.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar 
Köz löny 31. szám, 1996. ol dal)

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za ta

Az Alkotmánybíróság
19/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Me zõ gaz da -
sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 81/2003. (VI. 7.)
Kor m. ren de let 5.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért
azt a je len ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben va ló köz zé té te le
nap já val meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó be ad vá nyá ban két kü lön bö zõ tár gyú
in dít ványt ter jesz tett elõ. Az egyik in dít vány a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 81/2003.
(VI. 7.) Kor m. ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  § (2) be kez -
dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyult. Az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt
ren del ke zés ér tel mé ben a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ha tás kö ré be tar to zó
ha tó sá gi el já rá sok ban el sõ fo kon az MVH Köz pon ti Hi va -
ta la, má sod fo kon an nak el nö ke jár el. Ez a sza bá lyo zás az
in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint el len tét ben áll az ál lam -
igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Áe.) 96.  §-ával, és ez ál tal az
Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé vel is.

Mi vel 2005. no vem ber 1. nap já tól a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rá sok ra az Áe. he lyett a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vényt (a továb biak ban: Ket.) kell al kal maz ni, az
Al kot mány bí ró ság fel hív ta az in dít vá nyo zót, hogy in dít -
vá nyát a ha tá lyos sza bá lyo zás te kin te té ben fenn tart ja-e.
Az in dít vá nyo zó in dít vá nyát fenn tar tot ta, azt ál lít va, hogy
az R. 5.  § (2) be kez dé se a Ket. 106.  § (1) be kez dé sé be üt -
kö zik. Esze rint el sõ fo kú ha tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni,
il let ve a szer ve zet rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a fel -
leb be zés el bí rá lá sá ra, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve ze ti, il -
let ve fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv le gyen jo -
go sult. Az R. sze rint vi szont az MVH ha tó sá gi el já rá sá ban
el sõ fo kon a Köz pon ti Hi va tal, má sod fo kon az MVH el nö -
ke jár el. Az in dít vá nyo zó sze rint az R. sza bá lyo zá sa el len -
tét ben áll a Ket.-be n fog lal tak kal, mi vel az MVH-t, az R.
6.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben, az el nök ve ze ti. Ál lás pont ja 
sze rint a két jog sza bály kö zöt ti el lent mon dás sér ti az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, va la mint 35.  § (2) be kez dé -
sét, így kér te az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát és a
sé rel me zett jog sza bá lyi ren del ke zés meg sem mi sí té sét.

A má sik in dít vány az ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló
290/2002. (XII. 27.) Kor m. ren de let 11.  § (2) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyult. Az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt e ré -
szé ben el kü lö ní tet te és a 806/B/2003. AB vég zés ben
(ABH 2004, 2239, 2240.) az alkot mány elle nesnek ítélt
jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé se okán az el já rást meg -
szün tet te.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„35.  § (2) A Kor mány a ma ga fel adat kör ében ren de le te -

ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -

nök ír ja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

2. A Ket hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„13.  § (2) E tör vény ren del ke zé se it
(...)
b) az ál lam ház tar tás ja vá ra tel je sí ten dõ, tör vény ben

meg ha tá ro zott, il let ve a Kö zös sé gek költ ség ve té sé vel
meg osz tás ra ke rü lõ kö te le zõ be fi ze té sek kel és a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ter -
hé re jog sza bály alap ján jut ta tott tá mo ga tás sal össze füg gõ
el já rá sok ban,

(...)
csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.”

„106.  § (1) Az ügy fél jog or vos lat hoz va ló jo gá nak ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben – az olyan ügyek ki vé te lé vel, ame -
lyek ben e tör vény alap ján nincs he lye fel leb be zés nek – az
el sõ fo kú ha tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni, il let ve a szer ve -
zet rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szerve -
zeti, il let ve fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv.”

3. A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Kásztv.) in dít -
vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„5.  § (2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv feladatköré -
nek gya kor lá sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ -
jé nek kell cí mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szerv nek cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko -
rol ja.”

4. Az R. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:
„5.  § (2) Ha tó sá gi el já rás ban el sõ fo kon a Köz pon ti Hi -

va tal, má sod fo kon az MVH el nö ke jár el.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

Az in dít vá nyo zó ál lí tá sa sze rint az R.-nek az a ren del ke -
zé se, amely sze rint a ha tó sá gi el já rá sok ban el sõ fo kon az
MVH Köz pon ti Hi va ta la, má sod fo kon pe dig az MVH el -
nö ke jár el alkot mány elle nes, mi vel az a Ket. ál tal a fel leb -
be zé si fó rum rend szer ki ala kí tá sá ra meg fo gal ma zott kö ve -
tel mé nyek nek nem fe le l meg; ez ál tal egy részt az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé be, más részt az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben ne ve sí tett jog ál la mi ság al kot má nyos el -
vé be üt kö zik.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vány kap csán elõ -
ször azt kel lett vizs gál nia, hogy a Ket. tár gyi ha tá lya ki ter -
jed-e az MVH ál tal le foly ta tott ha tó sá gi el já rá sok ra, vagy -
is a Ket. ren del ke zé sei al kal ma zan dók-e az MVH ha tás kö -



ré be tar to zó el já rá sok ra. A Ket. tár gyi ha tá lya a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi ügyek re ter jed ki. A tör vény al kal ma zá sa
szem pont já ból köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek mi nõ sül
min den ügy, amely ben a köz igaz ga tá si ha tó ság az ügy fe let 
érin tõ jo got vagy kö te les sé get ál la pít meg, ada tot, tényt
vagy jo go sult sá got iga zol, ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet,
ha tó sá gi el len õr zést vé gez; ilyen nek mi nõ sül to váb bá a te -
vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges nyil ván tar tás ba vé tel
és a nyil ván tar tás ból va ló tör lés is, a fe gyel mi és eti kai
ügyek ki vé te lé vel, ha tör vény va la mely te vé keny ség vég -
zé sét, vagy va la mely fog lal ko zás gya kor lá sát köz tes tü le ti
vagy más szer ve ze ti tag ság hoz kö ti [Ket. 12.  § (2) bek.].

A Ket. ma ga ha tá roz za meg azok nak az ügy faj ták nak a
kö rét, ame lyek ese té ben az el já rá si tör vény ben fog lalt ál ta -
lá nos sza bá lyo kat egy ál ta lán nem, vagy csak ki se gí tõ jel -
leg gel kell al kal maz ni. Az MVH el já rá sa ese tén a Ket. sza -
bá lya it, ame lye ket a Ket. 13.  § (2) be kez dés b) pont já ban
fog lal tak ra te kin tet tel szub szi di á ri us jel le gû nek kell te kin -
te ni, vagy is a Ket. ren del ke zé sei ezek ben az ügyek ben
csak má sod la gos jel leg gel, el té rõ sza bá lyo zás hi á nyá ban
al kal ma zan dók. A Ket. 13.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rint az ál lam ház tar tás ja vá ra tel je sí ten dõ, tör vény ben
meg ha tá ro zott, il let ve a Kö zös sé gek költ ség ve té sé vel
meg osz tás ra ke rü lõ kö te le zõ be fi ze té sek kel, és a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ter -
hé re jog szabály alap ján jut ta tott tá mo ga tás sal össze füg gõ
el já rá sok ban ki zá ró lag tör vényi sza bá lyo zás sal sza bad el -
tér ni a Ket. ren del ke zé se i tõl.

2. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen az R. 5.  § (2) be -
kez dé sé nek a Ket. 106.  § (1) be kez dé sé vel és ez ál tal az Al -
kot mány 35.  § (2) be kez dé sé vel va ló össz hang ját vizs gál -
ta.

Az R. sza bá lyo zá sa ér tel mé ben, az MVH ha tás kö ré be
tar to zó ha tó sá gi ügyek ben el sõ fo kon az MVH Köz pon ti
Hi va ta la, má sod fo kon pe dig az MVH el nö ke jár el. A Ket.
106.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint az el sõ fo kú ha -
tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni, il let ve a szer ve zet rend szert
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb be zés el bí rá lá sá ra 
jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve ze ti, il let ve fel adat -
kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv.

Az MVH az R. 1.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló, 
ön ál ló jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, or szá gos ha tás kö rû 
köz pon ti hi va tal, ön ál ló an gaz dál ko dó köz pon ti költ ség -
ve té si szerv, így rá is irány adó nak kell te kin te ni a Kásztv.
ren del ke zé se it. A Kásztv. 5.  § (2) be kez dé se sze rint „[a]
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv fel adat kör ének gya kor lá -
sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ jé nek kell cí -
mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek
cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko rol ja”.

Az Al kot mány bí ró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta,
hogy az MVH el nö ke nem te kint he tõ az ál ta la ve ze tett
szerv tõl szer ve ze ti leg, il let ve fel adat kör szem pont já ból el -
kü lö nü lõ szerv nek.

A Ket. ugyan le he tõ sé get biz to sít ar ra, hogy a 106.  §
(1) be kez dé sé nek ren del ke zé sé tõl is a tör vény tár gyi ha -
tály ról  szóló ré szé ben ta xa tí ve fel so rolt ügy faj ták ese té -
ben, – köz te az MVH ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben is –
a jog al ko tó el tér jen, de ez csak tör vényi sza bá lyo zás sal
tör tén het. Je len eset ben azon ban nem tör vény, ha nem kor -
mány ren de let tar tal maz az el já ró ha tó sá gok ról a Ket.-be n
fog lal tak tól el té rõ sza bá lyo zást; mi vel az Al kot mány 35.  §
(2) be kez dé se sze rint a kor mány ren de let tör vénnyel nem
le het el len té tes, az R. eb ben a te kin tet ben alkot mány -
ellenes.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta a 
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló
81/2003. (VI. 7.) Kor m. ren de let 5.  § (2) be kez dé sé nek
alkot mány elle nességét, és el ren del te an nak a je len ha tá ro -
zat Ma gyar Köz löny ben va ló köz zé té te le nap já val tör té nõ
meg sem mi sí té sét.

3. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt jog ál la mi ság el vé vel is el len té tes nek tart ja az
R.-t. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint, ha az in dít -
vánnyal tá ma dott jog sza bályt az Al kot mány va la mely ren -
del ke zé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí ti és ezért meg sem mi sí ti,
ak kor to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel -
mét – a már meg sem mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel
össze füg gés ben – ér dem ben ál ta lá ban nem vizs gál ja.
[44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 203, 205.;
4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 37, 44.;
61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 420, 423.;
38/2003. (VI. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 829, 835.]
Az Al kot mány bí ró ság ezért nem vizs gál ta az R. tá ma dott
ren del ke zé sé nek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be va ló
üt kö zé sét.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 422/B/2004.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1008/2007. (II. 28.) Korm.

határozata
a díjfizetési rendszerbe bevont úthálózat

kiterjesztésének elveirõl

1. A Kor mány

1.1. a díj fi ze té si rend szer be be vont út há ló zat ki ter jesz -
té se ér de ké ben egyet ért az zal, hogy

a) meg õriz ve az au tó pá lyák ra vo nat ko zó út hasz ná la ti
díj fi ze té si kö te le zett ség al kal ma zott el ve it és sza bá lya it,
2007. áp ri lis 1-jé tõl a díj fi ze té si kö te le zett ség az au tó pá -
lyák, au tó utak te kin te té ben – a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sza ka szok és jár mû vek ki vé te lé vel – va la -
mennyi sza kasz ra és 3,5 t össz tö meg fe let ti te her gép jár mû
ka te gó ri á ra ter jed jen ki;

b) az or szá gos fõ utak kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott sza ka sza i nak dí ja sí tá sa az egyes jár mû ka te gó ri ák ese té -
ben a mel lék let sze rin ti üte me zés ben, 2007. áp ri lis 1-jé tõl,
 fokozatosan ke rül jön be ve ze tés re. A konst ruk ció

ba) le gyen al kal mas a te her gép ko csi for ga lom diszk ri -
mi ná ció-men tes díj ter he lé sé re,

bb) a leg ki sebb be ru há zá si és üze mel te té si költ ség mel -
lett a leg ha té ko nyab ban mû kö dõ rend szer ki ala kí tá sát biz -
to sít sa,

bc) te gye le he tõ vé a kü lön bö zõ díj kal ku lá ci ós mód sze -
rek és díj sze dé si tech no ló gi ák al kal ma zá sát;

c) a díj fi ze té si rend szer be be vont út há ló zat ki ter jesz té -
se el sõ ütem ben az áta lány dí jas rend szer ben va ló sul jon
meg;

1.2. a díj fi ze té si rend szer be be vont út há ló zat ki ter jesz -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben el -
ren de li, hogy

a) az 1.1. pont ban fog lal tak meg va ló sí tá sá ra a gazda -
sági és köz le ke dé si mi nisz ter – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – ké szít se elõ a szük sé ges jogszabály-
 módo sításokat;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz
  iga zo dó an

b) az a) pont ban fog lal tak vég re haj tá sa so rán a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter vizs gál ja fe lül a dí jas, il let ve
a díj men tes sza ka szok kö rét;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz
  iga zo dó an

c) a díj fi ze té si rend szer ki ter jesz té sét meg elõ zõ en
 vagy az zal egy ide jû leg a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter te gye meg azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek a for ga -
lom nem kí vánt el te re lõ dé se és a ter mé sze ti kör nye ze tet
érõ ked ve zõt len ha tá sok meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben
szük sé ge sek;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz
  iga zo dó an

d) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter dol goz za ki az
út hasz ná lat tal ará nyos elekt ro ni kus díj fi ze té si rend szer
2008-tól, fo ko za to san tör té nõ be ve ze té sé nek fel té te le it, és
azt a Kor mány ré szé re mu tas sa be.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. feb ru ár 28.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Melléklet az 1008/2007. (II. 28.) Korm. határozathoz

A díj fi ze té si kö te le zett sé get az aláb bi üte me zés ben kell ki ter jesz te ni:

Jár mû ka te gó ria Díj osz tály
A díj fi ze tés je len le gi

tár gya
A díj fi ze tés ki ter jesz té sé nek

tár gya
A díj fi ze tés kez de te

–3,5 t D1 au tó pá lyák – –

3,5–7,5 t D2 au tó pá lyák au tó utak 2007. áp ri lis 1.

or szá gos fõ utak 2008. ja nu ár 1.

7,5–12 t D3 au tó pá lyák au tó utak 2007. áp ri lis 1.

or szá gos fõ utak 2008. ja nu ár 1.

12 t– D4 au tó pá lyák au tó utak 2007. áp ri lis 1.

or szá gos fõ utak 2007. áp ri lis 1.



A Kormány
1014/2007. (III. 13.) Korm.

határozata
a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának

kormányzati feladatairól*

A Kormány a te le ví zi ós mû sor ter jesz tés le he tõ sé gé nek
szé le sí té se, illetve mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, a leg fej let tebb
mû sor ter jesz té si tech no ló gi ák ra va ló át ál lás – a te le ví zi ó -
zás és a rá di ó zás di gi tá lis át ál lá sá nak – fel gyor sí tá sa ér de -
ké ben a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz ta:

1. A Kormány a le foly ta tott szak mai vi ták és köz igaz -
ga tá si szer vek kel tör tént egyez te té sek ered mé nye it meg -
fon tol va, el fo gad ta a mel lék let ben sze rep lõ te le ví zi ó zás és
a rá di ó zás di gi tá lis át ál lás stra té gi á ját. A je len le gi föld fel -
szí ni ana lóg te le ví zi ós mû sor szó rás te kin te té ben a straté -
giában meg fo gal ma zott leg fõbb cél, hogy a fo gyasz tók
a leg fej let tebb mû sor ter jesz té si tech no ló gi ák ra va ló át -
állásnak kö szön he tõ en a ma el ér he tõ nél több szol gál ta tás -
hoz jobb mi nõ ség ben jut has sa nak hoz zá.

A Kormány egyet ért az zal, hogy a föld fel szí ni te le ví zió
és rá dió mû sor szó rás ra ren del ke zés re ál ló frek ven cia há ló -
za tok üze mel te té sé re és hasz ná la tá ra vo nat ko zó olyan
 jogosultsági mo dell jöj jön lét re, amely a köz szol gá la ti tar -
tal mak né zõk höz va ló el jut ta tá sán ke resz tül biz to sít ja az
al kot má nyos tá jé koz ta tá si kö te le zett ség mel lett a há ló zat
üze mel te tõ jé nek dön té si sza bad sá gát és fe le lõs sé gét a jog -
sza bá lyi ke re tek kö zött.

2. Ki kell dol goz ni a te le ví zi ó zás és rá di ó zás di gi tá lis
át ál lás stra té gi á já nak vég re haj tá sát le he tõ vé te võ tör -
vényjavaslatot, jog sza bá lyo kat és jog sza bá lyok módosí -
tását a kö vet ke zõk sze rint:

a) elõ kell ké szí te ni a te le ví zió és rá dió mû sor szó rás ra
ren del ke zés re ál ló frek ven cia há ló za tok üze mel te té sé re és
hasz ná la tá ra vo nat ko zó pá lyá zat jog sza bá lyi ke re te it,
a  rádiózásról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vénynek a mû sor ter jesz tés re vo nat ko zó sza bá lya i nak ha tá -
lyon kí vül he lye zé se mel lett a mû sor ter jesz tés sza bá lyo zá -
sát és a mû sor ter jesz tés di gi tá lis át ál lá sát tar tal ma zó tör -
vényt;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 11.

b) az a) pont sze rin ti tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki
kell dol goz ni a tör vény vég re haj tá sá ra vo nat ko zó, va la -
mint a Di gi tá lis Át ál lás Stra té gia vég re haj tá sát szol gá ló
egyéb jog sza bá lyo kat.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: a tör vény el fo ga dá sát köve tõen
 fo lya ma to san

3. Ki kell dol goz ni a te le ví zi ó zás és rá di ó zás di gi tá lis
át ál lás stra té gi á já nak vég re haj tá sát le he tõ vé te võ pénz ügyi 
fel té tel rend szert.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 1.

4. A pénz ügy-, va la mint a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel je len tést kell ké szí te -
ni a Kor mány ré szé re a te le ví zi ó zás és rá di ó zás di gi tá lis
 átállás stra té gi á já nak vég re haj tá sá ról, pénz ügyi, költ ség -
ve té si, tár sa dal mi, mé dia po li ti kai, ver seny po li ti kai, elekt -
ro ni kus hír köz lé si von za ta i ról.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. már ci us 1., majd éven te

5. An nak ér de ké ben, hogy a fo gyasz tók mûsorválasz -
téka a je len le gi föld fel szí ni ana lóg te le ví zi ós mû sor szó rás
ad ta le he tõ sé gek hez ké pest je len tõ sen nö ve ked jen, és a
mû sor ter jesz tés mi nõ sé ge az el ér he tõ tech no ló gi ai fej lett -
ség hez iga zod va ja vul jon, a föld fel szí ni ana lóg te le ví zió
mû sor szó rást 2011. de cem ber 31-ig tel jes kör ben át kell
ál lí ta ni di gi tá lis mû sor szó rás ra.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg a föld fel szí ni di gi tá lis te le ví zió mû sor szó rás ra 
va ló át ál lás el sõd le ges kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló
1021/2005. (III. 10.) Kor m. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A gazdasági és közlekedési miniszter
9/2007. (III. 22.) GKM

uta sí tá sa
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
felügyelt költségvetési intézmények befizetési

kötelezettségeirõl*

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 11.  §-ának (3) be kez dé se 
alap ján a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal fel -
ügyelt, sa ját be vé tel bõl gaz dál ko dó költ ség ve té si in téz mé -
nyek az aláb bi üte me zés ben kö te le sek a köz pon ti költ ség -
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* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták és a hon la pon olvas -
ható.

* A ha tá ro zat mel lék le tét a Ma gyar Köz löny 29. szá má ban az 1676. ol dal
tar tal maz za.
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ve tés be tör té nõ be fi ze té se ket tel je sí te ni a GKM fe je ze ti
be fi ze té si szám la ke ret szám lá ra (10032000-00510004-
60000006; Kiadási KTK 132, Bevételi KTK 620).

a) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Igaz ga tá -
sa

ÁHT: 39024
2007. áp ri lis 20-ig 123 000 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 20-ig 123 000 ezer fo rin tot,
2007. ok tó ber 20-ig 123 000 ezer fo rin tot,
2007. de cem ber 10-ig 121 000 ezer fo rin tot
Össze sen: 490 000 ezer fo rin tot

b) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
ÁHT: 226176
2007. áp ri lis 20-ig 135 000 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 20-ig 190 000 ezer fo rin tot,
2007. ok tó ber 20-ig 650 000 ezer fo rin tot,
2007. de cem ber 10-ig 690 300 ezer fo rin tot
Össze sen: 1 665 300 ezer fo rin tot

c) a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
ÁHT: 38764
2007. áp ri lis 20-ig 72 000 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 20-ig 72 000 ezer fo rin tot,
2007. ok tó ber 20-ig 72 000 ezer fo rin tot,
2007. de cem ber 10-ig 48 100 ezer fo rin tot
Össze sen: 264 100 ezer fo rin tot

d) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
ÁHT: 275378
2007. áp ri lis 20-ig 1 000 000 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 20-ig 2 000 000 ezer fo rin tot,
2007. ok tó ber 20-ig 2 100 000 ezer fo rin tot,
2007. de cem ber 10-ig 2 264 100 ezer fo rin tot
Össze sen: 7 364 100 ezer fo rin tot

e) a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont
(UKIG)

ÁHT: 36177
2007. áp ri lis 20-ig 33 800 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 20-ig 33 900 ezer fo rin tot,
2007. ok tó ber 20-ig 33 900 ezer fo rin tot,
2007. de cem ber 10-ig 33 900 ezer fo rin tot,
Össze sen: 135 500 ezer fo rin tot

(2) Az érin tett in téz mé nyek a be fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té sé rõl a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal kül dött vissza -
iga zo lás má so la tát, a kéz hez vé telt kö ve tõ 5 na pon be lül
kö te le sek meg kül de ni a Költ ség ve té si Fõ osz tály ré szé re.
Az át uta lá si bi zony lat „Meg jegy zés” ro va tá ban kö te le zõ
fel tün tet ni to váb bá a tel je sí tett be fi ze tés jog cí mét az aláb -
bi ak szerint:

„Be fi ze té si kö te le zett ség a 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény sze rint.”

2.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. már ci us 26-án lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a Gaz -
da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal fel ügyelt költ -

ség ve té si in téz mé nyek be fi ze té si kö te le zett sé ge i rõl  szóló
7/2006. (III. 23.) GKM utasítás.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
10/2007. (III. 22.) GKM

uta sí tá sa
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
felügyelt költségvetési intézmények részére a
gazdasági és közlekedési miniszter által elõírt

befizetési kötelezettségeirõl*

1.  §

(1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör -
vény 92.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal fel -
ügyelt, ki zá ró lag sa ját be vé tel bõl gaz dál ko dó költ ség ve té -
si szer vek ré szé re a kö vet ke zõ befizetési kötelezettségeket
írom elõ:

a) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hivatal
ÁHT: 226176
2007. már ci us 31-ig 20 000 ezer fo rin tot,
2007. má jus 31-ig 10 000 ezer fo rin tot,
2007. jú ni us 30-ig 10 000 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 31-ig 10 000 ezer fo rin tot,
2007. szep tem ber 30-ig 10 000 ezer fo rin tot,
2007. ok tó ber 31-ig 90 000 ezer fo rin tot,
2007. no vem ber 30-ig 93 800 ezer fo rin tot,
Össze sen: 243 800 ezer fo rin tot

b) a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
ÁHT: 38764
2007. már ci us 28-ig 35 000 ezer fo rin tot,
2007. áp ri lis 30-ig 29 400 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 31-ig 35 000 ezer fo rin tot,
Össze sen. 99 400 ezer fo rin tot

c) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
ÁHT: 253401
2007. már ci us 31-ig 60 000 ezer fo rin tot,
2007. áp ri lis 30-ig 20 000 ezer fo rin tot,
2007. má jus 31-ig 70 000 ezer fo rin tot,
2007. jú ni us 30-ig 80 000 ezer fo rin tot,
2007. jú li us 31-ig 70 000 ezer fo rin tot,
2007. au gusz tus 31-ig 100 000 ezer fo rin tot,
2007. szep tem ber 30-ig 150 000 ezer fo rin tot,
2007. ok tó ber 31-ig 150 000 ezer fo rin tot,
2007. no vem ber 30-ig 233 700 ezer fo rin tot
Össze sen: 933 700 ezer fo rin tot

* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták és a hon la pon
 olvasható.



kö te les a GKM fe je zet elõ re nem ter ve zett ki adá sok (ÁHT: 
226747) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat szám lá ra
(10032000-01220139-50000005; Ki adá si KTK 172, Be -
vé te li KTK 332) átadni.

(2) Az érin tett in téz mé nyek a be fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té sé rõl a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal kül dött vissza -
iga zo lás má so la tát, a kéz hez vé telt kö ve tõ 5 na pon be lül
kö te le sek meg kül de ni a Költ ség ve té si Fõ osz tály ré szé re.
Az át uta lá si bi zony lat „Meg jegy zés” ro va tá ban kö te le zõ
fel tün tet ni to váb bá, a tel je sí tett be fi ze tés jog cí mét az aláb -
bi ak sze rint:

„Be fi ze té si kö te le zett ség a GKM elõ írása sze rint.”

(3) A be fi ze té sek a fe je zet nél év köz ben je lent ke zõ
olyan több let fel ada tok el lá tá sá nak fe de ze té re szol gál nak,
amely fel ada tok el vég zé sé re for rás hi ány  miatt nem ke rül -
het ne sor.

2.  §

Fel ha tal ma zom a gaz da sá gi in for ma ti kai és hu mán po li -
ti kai szak ál lam tit kárt, hogy az uta sí tás vég re haj tá sá hoz
szük sé ges intézkedéseket megtegye.

3.  §

Ez az uta sí tás 2007. már ci us 26-án lép ha tály ba.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Köz le mé nyek

A gazdasági és közlekedési miniszter
8001/2007. (MK 30.) GKM

tá jé koz ta tó ja
a nyári idõszámítás alkalmazásáról  szóló

39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról

A nyá ri idõ szá mí tás al kal ma zá sá ról  szóló 39/1996.
(III. 13.) Kor m. ren de let 1.  §-ának (4) be kez dé se alap ján

2007-ben a nyá ri idõ szá mí tás már ci us 25-tõl (va sár nap -
tól) ok tó ber 28-ig (va sár na pig)

2008-ban a nyá ri idõ szá mí tás már ci us 30-tól (va sár nap -
tól) ok tó ber 26-ig (va sár na pig)

2009-ben a nyá ri idõ szá mí tás már ci us 29-tõl (va sár nap -
tól) ok tó ber 25-ig (va sár na pig)

2010-ben a nyá ri idõ szá mí tás már ci us 28-tól (va sár nap -
tól) ok tó ber 31-ig (va sár na pig)

2011-ben a nyá ri idõ szá mí tás már ci us 27-tõl (va sár nap -
tól) ok tó ber 30-ig (va sár na pig)
tar t.

Az órá kat már ci us utol só va sár nap ján ket tõ óra kor há -
rom órá ra, ok tó ber utol só va sár nap ján há rom óra kor ket tõ
órá ra kell ál lí ta ni.

Ez a tá jé koz ta tó a nyá ri idõ szá mí tás ról  szóló
2000/84/EK par la men ti és ta ná csi irány elv vel, va la mint az 
irány elv 5. Cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek vég re haj tá sá ra
ki adott 2006/C 61/02 szá mú bi zott sá gi köz le ménnyel
össz hang ban áll.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Eltulajdonított felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Zal ka Gá bor, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Ki emelt
Ügyek Köz pont ja ve ze tõ ta ná cso sa ré szé re, a Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let ál tal ki ál lí tott 317 sor szá mú – a fe -
dõ la pon egy ha ránt 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. feb ru ár 12-étõl ér vény -
te len.

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Mi ha lek Mik lós, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Ki emelt
Ügyek Köz pont ja fõ osz tály ve ze tõ je ré szé re, a Köz le ke dé -
si Fõ fel ügye let ál tal ki ál lí tott 18 sor szá mú – a fe dõ la pon
két ha ránt arany sáv val ellátott – felügyeleti igazolvány
elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. már ci us 1-jé tõl ér vény -
te len.
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A Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult fel osz tá -
sát, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy ide -
jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a
Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgálatán (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.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Hivatalos Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
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.

HU ISSN 1588–7235

07.1053 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


