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Sze mé lyi hí rek

A Köztársasági Elnök
21/2008. (I. 9.) KE

határozata

dr. Garamhegyi Ábel államtitkári 
megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló
2006. évi LVII. tör vény 48. § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz té sé re meg ál la pí tom, hogy
dr. Garam hegyi Ábel nek, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa 2008. ja nu ár 7-i
ha tállyal meg szû nik.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/00108/2008.

A Köztársasági Elnök
22/2008. (I. 9.) KE

határozata

Dióssy Gábor államtitkári kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló
2006. évi LVII. tör vény 46. § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz té sé re Di ós sy Gá bort 2008.
 január 8-i ha tállyal a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
rium ál lam tit ká rá vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/00109/2008.

A Miniszterelnök
1/2008. (I. 9.) ME

határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló
2006. évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ga ram he gyi Ábelt,

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium szak ál lam tit -
ká rá vá

– 2008. ja nu ár 8-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 7.

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

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

pá lyá za ti fel hí vá sa

vasútügyi módszertani referens
munkakör betöltésére

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va tal Stra -
té gi ai és Mód szer ta ni Igaz ga tó sá gá nak Köz úti és Vas úti
Fõ osz tá lya ha tá ro zat lan ide jû köz tiszt vi se lõi jog vi szony ba 
pá lyá za tot hir det vas út ügyi mód szer ta ni re fe rens mun ka -
kör be töl té sé re.

A mun ka vég zés he lye: Bu da pest

A vas út ügyi mód szer ta ni re fe rens ál tal el lá tan dó fel ada tok:
– a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság vas úti mód szer ta ni

fel ada ta i nak el lá tá sa (a vas utak kal kap cso la tos jog sza bá -
lyok, mû kö dé si és kép zé si irány el vek, elõ írások, uta sí tá -
sok, sza bály za tok elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zé sé ben,
illetve en ge dé lye zé sé ben  való rész vé tel),

– a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság szük sé ges szak te rü -
le te i nek szak mai irá nyí tá sa, el len õr zé se, be vo ná sa az el -
járásokba és fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa a vár ha tó vál to zá -
sok ról,

– a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság vas út ha tó sá gi el lá tá -
sá hoz szük sé ges in for ma ti kai rend sze rek ki ala kí tá sá ban
részt vesz, el lát ja a ha tó ság szá má ra elõ írt sta tisz ti kai
 jelentési kö te le zett sé ge ket,

– a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság vas úti szak te rü le tét
érin tõ az Euró pai Unió vas úti szak te rü le té re vo nat ko zó
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irány el vek ben elõ írt jog har mo ni zá ci ós fel ada tok szak mai
ko or di ná ci ó ja, elõ ké szí té se,

– a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság vas úti szak te rü le té -
nek kép vi se le te az Euró pai Unió vas úti szer ve ze te i ben.

A pá lyá zat el nye ré sé nek fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– a mun ka kör re vo nat ko zó egész ség ügyi al kal mas ság,
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.

tör vény 21.  §-a sze rin ti össze fér he tet len ség hi á nya,
– fel sõ fo kú szak irá nyú (gé pész mér nök, köz le ke dés -

mér nök, vil la mos mér nök, köz le ke dés au to ma ti zá lá si mér -
nök és/vagy épí tõ mér nök/vas út épí tõ) vég zett ség,

– re le váns szak mai ta pasz ta lat vas úti szak te rü le ten,
– an gol tár gya ló ké pes nyelv is me ret,
– ki vá ló fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek.

A pá lyá zat el nye ré sé nél elõnyt je len t:
– jo gi szak irá nyú vég zett ség, gaz da sá gi szak irá nyú

vég zett ség,
– szak mér nök, vas út szak te rü le ti ké pe sí té sek, tan fo lya -

mok,
– több vas úti szak te rü le ten meg szer zett jár tas ság,
– szak mai anyag gal bõ ví tett an gol nyelv vizs ga és/vagy 

fran cia, né met nyelv is me ret,
– nem zet kö zi szak mai szer ve zet ben  való köz re mû kö dés,
– tu do má nyos, illetve pub li ká ci ós te vé keny ség,
– köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák:
– rend szer szem lé let, ön ál ló mun ka vég zés, prob lé ma -

meg ol dó ké pes ség,
– pon tos ság, pre ci zi tás, meg bíz ha tó ság,
– ki vá ló írás be li és szó be li kom mu ni ká ció,
– szer ve zé si és együtt mû kö dé si kész ség.

A pá lyá za ti anyag hoz csa to lan dó:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– mo ti vá ci ós le vél,
– fõ is ko lai/egye te mi és egyéb vég zett sé get ta nú sí tó ok -

ira tok má so la ta,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít vány.
A fog lal koz ta tá si jog vi szony ra, így az il let mény meg ál -

la pí tá sá ra és egyéb jut ta tá sok ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény vo nat ko zó ren del ke -
zé sei az irány adó ak.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. feb ru ár 11.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõ tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül ke rül sor. A be ér ke zõ pá lyá za to kat
 bizottság bí rál ja el. Az írás be li pá lyá za tuk alap ján al kal -
mas nak tar tott pá lyá zók bi zott ság elõt ti szó be li meg hall -
ga tá son vesz nek részt. A pá lyá zat el bí rá lá sát köve tõen a
dön tés rõl írás ban ér te sít jük a pá lyá zót.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát köve tõen azon nal be tölt -
he tõ.

A tel jes pá lyá za ti anya got kér jük pos tai úton, a rész le tes 
szak mai ön élet raj zot és mo ti vá ci ós le ve let pe dig elekt ro ni -
kus úton is meg kül de ni az aláb bi cím re (a bo rí té kon és az
elet ro ni kus le vél tár gyá ban a „13/0/2008.” re giszt rá ci ós
szám fel tün te té sé vel):

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Központi Hivatal

Humánpolitikai Fõosztály

Postacím: 1389 Budapest 62., Pf. 102
E-mail: allas@nkh.gov.hu

Jog sza bály mu ta tó

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2008. évi 1–9. száma)

D)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött a kö zös ál lam ha tá ron lé võ köz úti
ha tár hi dak és ha tár út-sza ka szok üze mel te té sé rõl, fenn tar -
tá sá ról és re konst ruk ci ó já ról  szóló, Po zsony ban, 2007. jú -
ni us 18-án alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
195/2007. (VII. 27.) Korm. ren de let 2–3.  §-a ha tály be lé pé -
sé rõl ren del ke zõ 3/2008. (I. 11.) KüM ha tá ro zat a Ma gyar
Köz löny 4. szá má ban, a 140. ol da lon je len t meg.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rán,
Rá ros pusz ta és Rá ros te le pü lé sek kö zöt ti köz úti Ipoly-híd
és a kap cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí té sé rõl  szóló, Pár -
kány ban, 2007. no vem ber 16-án alá írt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 316/2007. (XI. 23.) Korm. ren de let
2–3.  §-a ha tály be lé pé sé rõl ren del ke zõ 4/2008. (I. 11.)
KüM ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 4. szá má ban, a 140. ol -
da lon je len t meg.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rán,
Szé csény és Pe tõ (Pet ’ov) te le pü lé sek kö zöt ti köz úti
Ipoly-híd és a kap cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí té sé rõl
 szóló, Pár kány ban, 2007. no vem ber 16-án alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 317/2007. (XI. 23.) Korm. ren -
de let 2–3.  §-a ha tály be lé pé sé rõl ren del ke zõ 5/2008.
(I. 11.) KüM ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 4. szá má ban, a
141. ol da lon je len t meg.



Köz le mé nyek

A gazdasági és közlekedési miniszter
8001/2008. (I. 23.) GKM

tá jé koz ta tó ja
a nagyforgalmú közutak és vasútvonalak, valamint

a fõ repülõterek listájáról, továbbá a stratégiai
zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett

szervezetrõl szóló 8002/2005. (V. 24.) GKM
tájékoztató módosításáról

1. A nagy for gal mú köz utak és vas út vo na lak, va la mint a
fõ re pü lõt erek lis tá já ról, to váb bá a stra té gi ai zaj tér kép és
in téz ke dé si terv ké szí té sé re kö te le zett szer ve zet rõl szóló
8002/2005. (V. 24.) GKM tá jé koz ta tó 4. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A fõ köz le ke dé si lé te sít mé nyek ese té ben a stra -
tégiai zaj tér kép és in téz ke dé si terv ké szí té sé re kö te le -
zett

a) a nagy for gal mú köz utak és a nagy for gal mú vas út vo -
na lak ese té ben:

Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Kht.
1119 Bu da pest, Than Ká roly u. 3–5.,

b) fõ re pü lõ tér ese té ben:
Bu da pest Air port Zrt.
1675 Bu da pest, Fe ri hegy.”

2. Ezt a tá jé koz ta tót 2008. feb ru ár 1-jé tõl kell alkal -
mazni.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalának
köz le mé nye

a Közlekedési Szakértõi Névjegyzékrõl

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû kö dé -
sé nek en ge dé lye zé sé rõl szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM
ren de let ben fog lal tak alap ján a 2003. ja nu ár 1. és 2007. de -
cem ber 31. kö zött nyil ván tar tás ba vett köz le ke dé si szak ér -
tõk név jegy zé két az aláb bi ak sze rint tesszük köz zé:
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A szak ér tõk neve alá ga za ti te vé keny ség sze rint Szak te rü let  Az en ge dély szá ma Az en ge dély ér vé nyes sé ge

1. 2. 3. 4.

1. Vas úti szak te rü let

Ba csik Fe renc né
2471 Ba racs ka, Szé che nyi u. 42.

vas úti fu va ro zá si,
 szállítmányozási

2/2006. 2011. feb ru ár 10.

2. Ví zi köz le ke dé si szak te rü let

Ko vács Ben já min
2119 Pé cel, Ko rá nyi út 1.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má -

nyo zás)

1/2003. 2008. már ci us 13.

Ben csik At ti la
2142 Nagy tar csa, Rá kó czi u. 4/a.

na u ti kai (bel ví zi) 3/2003. 2008. szep tem ber 29.

Ben csik At ti la
2142 Nagy tar csa, Rá kó czi u. 4/a.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má -

nyo zás)

4/2003. 2008. szep tem ber 29.

Pa u za Lász ló
1039 Bu da pest, Hím zõ u. 3.

na u ti kai (bel ví zi) 5/2003. 2008. no vem ber 12.

Ga chá lyi Ba lázs
1125 Bu da pest, Fo gas ke re kû u. 20.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má -

nyo zás)

6/2003. 2008. no vem ber 12.

De ák Ist ván
8600 Sió fok, Kan dó Kál mán u. 17.

na u ti kai (bel ví zi) 8/2003. 2008. de cem ber 4.

De ák Ist ván
8600  Sió fok, Kan dó Kál mán u. 17.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás)

9/2003. 2008. de cem ber 4.

Putz kal ler Ala dár
1032 Bu da pest, Zá por u. 63.

na u ti kai (ten ge ri) 10/2003. 2008. de cem ber 10.
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Putz kal ler Ala dár
1032 Bu da pest, Zá por u. 63.

ha jó zá si ke res ke del mi,
ten ge ri (fu va ro zás,
 szállítmányozás)

11/2003. 2008. de cem ber 10.

Dr. Vas s Ödön
1116 Bu da pest, Kon do ro si út 13.

ha jó zá si jo gi 13/2003. 2008. de cem ber 23.

Hor váth Im re
1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 125.

na u ti kai (bel ví zi) 14/2003. 2008. de cem ber 23.

Hor váth Jó zsef
1188 Bu da pest, Tör vény u. 8.

na u ti kai (bel ví zi) 1/2004. 2009. áp ri lis 8.

Hor to bá gyi Mik lós
1016 Bu da pest, Bérc u. 19–21.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás,

 szállítmányozás)

3/2004. 2009. ok tó ber 26.

Dr. Sza bó Lász ló Csa ba
1026 Bu da pest, Gu y on Ri chard u. 10.

na u ti kai (bel ví zi) 1/2005. 2010. feb ru ár 18.

Dr. Sza bó Lász ló Csa ba
1026 Bu da pest, Gu y on Ri chard u. 10.

ha jó zá si jo gi 2/2005. 2010. feb ru ár 18.

Mé szá ros Ti bor
2094 Nagy ko vá csi, Ti nó di u. 32.

na u ti kai (bel ví zi,
 sporthajózási)

4/2005. 2010. már ci us 9.

Csák vá ri Ist ván
1137 Bu da pest, Szent Ist ván park 9.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás,

 szállítmányozás)

3/2006. 2011. már ci us 10.

Ste i ner Gá bor
7143 Õcsény, De csi u. 3.

na u ti kai (bel ví zi,
 sporthajózási)

6/2006. 2011. má jus 2.

Ste i ner Gá bor
7143 Õcsény, De csi u. 3.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás,

 szállítmányozás)

7/2006. 2011. má jus 2.

Szal ma Bé la
2093 Bu da je nõ, Pa csir ta u. 28.

na u ti kai
(ten ge ri, sport ha jó zá si)

9/2006. 2011. de cem ber 19.

Szal ma Bé la
2093 Bu da je nõ, Pa csir ta u. 28.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás,

 szállítmányozás)

10/2006. 2011. de cem ber 19.

Szal ma Bo tond
1046 Bu da pest, Szõ nyi Ist ván út 42.

na u ti kai (ten ge ri,
 sporthajózási)

11/2006. 2011. de cem ber 19.

Szal ma Bo tond
1046 Bu da pest, Szõ nyi Ist ván út 42.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás,

 szállítmányozás)

12/2006. 2011. de cem ber 19.

Ma tics Im re
2151 Fót, Kö kény u. 11.

na u ti kai (bel ví zi,
 sporthajózási)

6/2007. 2012. no vem ber 30.

Kozs di Bé la
2310 Szi get szent mik lós, Ár nyas u. 5.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás,

 szállítmányozás)

7/2007. 2012. de cem ber 19.

3. Gép jár mû-köz le ke dé si szak te rü let

Mo csá ri Pé ter
1124 Bu da pest, Bü rök u. 30.

köz úti fu va ro zá si,
 szállítmányozási

11/2005. 2010. szep tem ber 28.

He ge dûs Be nõ
1147 Bu da pest, Öv u. 197/A

köz úti fu va ro zá si,
 szállítmányozási

12/2005. 2010. de cem ber 20.

2. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 133



A szak ér tõk neve alá ga za ti te vé keny ség sze rint Szak te rü let  Az en ge dély szá ma Az en ge dély ér vé nyes sé ge
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Wink ler Pé ter
1133 Bu da pest, Kár pát u. 12.

köz úti szál lít má nyo zá si 1/2006. 2011. feb ru ár 6.

Fo ga ra si Lász ló
3508 Mis kolc, Dá lia út 52.

köz úti fu va ro zá si,
 szállítmányozási

4/2006. 2011. már ci us 31.

Sas lics Ele mér
1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 136/B

köz úti fu va ro zá si,
 szállítmányozási

4/2007. 2012. jú ni us 13.

4. Egyéb szak te rü le tek

Négy esi György
1141 Bu da pest, Ko mó csy u. 8.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa 
(anyag be so ro lás)

2/2003. 2008. jú ni us 3.

Ga chá lyi Ba lázs
1125 Bu da pest, Fo gas ke re kû u. 20.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa
(ten ge ri)

7/2003. 2008. no vem ber 12.

Putz kal ler Ala dár
1032 Bu da pest, Zá por u. 63.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa 
(ten ge ri)

12/2003. 2008. de cem ber 10.

Né meth Ti bor End re
1037 Bu da pest, Jab lon ka u. 28.

köz le ke dés gaz da sá gi 2/2004. 2009. jú ni us 14.

Dr. Sza bó Lász ló Csa ba
1026 Bu da pest, Gu y on Ri chard u.10.

ve szé lyes áruk
szál lí tá sa (vízi)

3/2005. 2010. feb ru ár 18.

Ko pi ás And rás
1096 Bu da pest, Hal ler u. 64.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

5/2005. 2010. áp ri lis 22.

Dr. Papp Ágos ton
1126  Bu da pest, Bö ször mé nyi u. 9–11.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

6/2005. 2010. jú li us 27.

Dr. Papp Zol tán
1114  Bu da pest, Fad rusz u. 26/A

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

7/2005. 2010. au gusz tus 8.

Mik lós Fe renc né
1221 Bu da pest, Ben cés u. 24.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

8/2005. 2010. au gusz tus 8.

Tor dai Fe renc
1132 Bu da pest, Csa ná dy u. 11.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

9/2005. 2010. au gusz tus 17.

Fe hér Jó zsef Kál mán
2217 Gom ba, Bar tók Béla u. 30.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

10/2005. 2010. au gusz tus 23.

Dr. Jura At ti la
1163 Bu da pest, Bá nyai Ele mér u. 6.

köz le ke dés gaz da sá gi 5/2006. 2011. már ci us 31.

Dr. Ke szei Béla
1119 Bu da pest, Új há zy u. 8.

köz le ke dés gaz da sá gi 8/2006. 2011. má jus 31.

Ba kos End re
1119 Bu da pest, Bik szá di u. 46.

köz le ke dés gaz da sá gi 1/2007. 2012. jú ni us 13.

Dr. Mar csa Il di kó
1112 Bu da pest, Nagy sza lon ta u. 42.

köz le ke dés gaz da sá gi 2/2007. 2012. jú ni us 13.

Sas lics Ele mér
1025 Bu da pest, Szép völ gyi út 136/B

köz le ke dés gaz da sá gi 3/2007. 2012. jú ni us 13.

Lepp Lász ló
1171 Bu da pest, Rá kos ker ti u. 9.

köz le ke dés gaz da sá gi 5/2007. 2012. jú li us 5.

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la

134 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám



2. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 135

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Sze re me ta Gá bor, a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet
köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 0049 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 vány el ve szett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. de cem ber 17-étõl ér -
vény te len.

Eltulajdonított felügyeleti igazolványok
érvénytelenítése

Lo vas La jos, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Észak-al -
föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga köz tiszt vi se lõ je ré szé re, a
Haj dú-Bi har Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let ál tal ki ál lí -
tott, 1259 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. de cem ber 28-ától ér -
vény te len.

Pa zo nyi Ta más, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Észak- 
al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga köz tiszt vi se lõ je ré szé re, a
Haj dú-Bi har Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let ál tal ki ál lí -
tott, 1880 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. de cem ber 28-ától ér -
vény te len.

Lap zár ta után ér ke zett

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ságának légialkalmassági

határozata

Ügy irat szám: IG 30/0/2008

LÉGIALKALMASSÁGI
HATÁROZAT

A Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság az Euró pai Bi zott ság
2008. ja nu ár 16-án kelt, TREN F3 OK/cm D(2008)400557 
szá mú hi va ta los tá jé koz ta tá sa miatt hi va tal ból in dult el sõ -
fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán a kö vet ke zõ dön -
tést hoz za:

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG
AZ ANTONOV 26/26B TÍPUSÚ

LÉGIJÁRMÛVEK REPÜLÉSÉT FEBRUÁR
1-JÉTÕL REPÜLÉSBIZTONSÁGI

OKOKBÓL FELFÜGGESZTI,
A LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYUKAT

VISSZAVONJA.

Je len lé gi al kal mas sá gi ha tá ro zat ellen köz igaz ga tá si el -
já rás ke re té ben fel leb be zés nek nincs he lye, azt fel ügye le ti
el já rás ban meg vál toz tat ni vagy meg sem mi sí te ni nem le -
het, azon ban el le ne a köz igaz ga tá si dön té sek re vo nat ko zó
ál ta lá nos sza bá lyok sze rint bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak he -
lye van. A lé gi al kal mas sá gi ha tá ro zat anya gi jo gi ok ból
tör té nõ mó do sí tá sa vagy vissza vo ná sa, illetve bí ró sá gi fe -
lül vizs gá lat ered mé nye ként tör té nõ ha tá lyon kí vül he lye -
zé se ese tén a Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság azo nos tény ál -
lás alap ján más ügyek ben ho zott ha tá ro za ta it – a ha tá ro zat
köz lé sé tõl szá mí tott egy éven túl is – meg fe le lõ en mó do -
sít ja vagy vissza von ja. A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak a ha tá -
ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

Indokolás

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si Igaz -
ga tó sá ga El té ré si En ge dély ké re lem mel for dult az Euró pai
Bi zott ság hoz (Exemp ti on – RD 1197/1/2007), mely ké re -
lem alap ján – annak el bí rá lá sá ig – egy ide jû leg biz to sí tot ta
a Ma gyar or szá gon lajst rom ban lé võ An to nov 26/26B
 típusú, a fel té te lek nek meg fe le lõ lé gi jár mû vek üze me lé -
sét. Az Euró pai Bi zott ság 2008. ja nu ár 16-án fel hív ta a
 Légiközlekedési Igaz ga tó ság fi gyel mét ar ra, hogy az El té -
ré si En ge dély el bí rá lá sá ig nem volt jo go sult a kor lá to zott
Lé gi al kal mas sá gi Bi zo nyít vá nyok ki adá sá ra, va la mint ar -
ra, hogy en nek kö vet kez mé nye ként a Ma gyar Köz tár sa ság
ellen hi va tal ból el já rást kez de mé nyez het. A Bi zott ság,
– hi vat koz va az EASA 2007. de cem ber 18-ai szak vé le mé -
nyé re, mely ben ki fej tet te, hogy a hi vat ko zott tí pus je len leg 
nem tel je sí ti az euró pai tí pu sok kal szem ben tá masz tott
 repülésbiztonsági kö ve tel mé nye ket –, a Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó ság 10 na pon be lül in téz ke dé sek meg té te lé re uta -
sította.

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
3/C.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sei sze rint a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak fenn tar tá sa ér de -
ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal tak kal össz -
hangban – meg ha tá ro zott tí pu sú lé gi jár mû vek re, lé gi köz -
le ke dés sel kap cso la tos ter mé kek re, al kat ré szek re, be ren -
de zé sek re vo nat ko zó an lé gi al kal mas sá gi ha tá ro za tot
 bocsát ki. Az el já rás ban az ügy fél jo gai az érin tett tí pus hoz 
tar to zó min den, a Ma gyar Köz tár sa ság Ál la mi Lé gi jár mû
Lajst rom ba vett lé gi jár mû tu laj do no sát és üzem ben tar tó ját 
meg il le tik. A lé gi al kal mas sá gi ha tá ro za tot az érin tett üze -
mel te tõk nek feb ru ár 1-jé ig kell vég re haj ta ni. A ha tár idõ



biz to sít ja a vég re haj tás hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té -
te lé hez ele gen dõ idõ tar ta mot.

Je len lé gi al kal mas sá gi ha tá ro za tot a Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó ság a hon lap ján, va la mint a Gaz da sá gi és Köz le -
ke dé si Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban köz zé te szi.

A fen ti in do kok  miatt a ren del ke zõ rész ben fog lal tak
sze rint ha tá roz tam.

A ren del ke zõ rész ben sze rep lõ dön tés meg ho za ta la so -
rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Ket.) 20.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

ren de let 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö röm
alap ján a (2) be kez dés ben meg je lölt ille té kességi te rü le te -
men jár tam el.

Dön té se met a Ket. 29.  § (1) be kez dé se, a 71.  § (1) be -
kez dé se, to váb bá a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény 3.  § (1) be kez dé se, va la mint 3/C.  § (1) és
(5)–(8) be kez dé sei alap ján hoz tam meg.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 25.

Vá gó Jó zsef s. k.,
igaz ga tó
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