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Jogszabályok 
 

A Kormány 
294/2008. (XII. 10.) Korm. 

rendelete 
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 

2008. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről 
 

(kivonatos közlés)∗ 

 

(Az SZMGSZ 2008. évi módosításai és kiegészítései a Magyar Köztársaság vonatkozásában 
2008. július 1-jén léptek hatályba.) 

 

1. § 

 

A Kormány, tudomásul véve a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodásnak (SZMGSZ) 
a Vasutak Együttműködési Szervezete (OSzZsD) Főbizottsága által 2007. november 26-án elfogadott 
módosításai és kiegészítései szövegét, azokat e rendelettel kihirdeti. 

 

2. § 

 
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) kihirdetéséről szóló 
170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-ában kihirdetett SZMGSZ 
módosításainak és kiegészítéseinek – 2008. július 1-jén hatályba lépő – orosz nyelvű hiteles szövege, 
illetve hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 
 
„1. В § 5 статьи 5 второй и третий абзацы изложить в редакции:  

”На негабаритном грузе, перевозимом по железным дорогам Республики Болгария, 
Венгерской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Польша, Социалистической 
Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической 
Республики и Монголии, отправитель должен на обеих продольных сторонах груза сделать 
надпись или прикрепить щиток (обрамленные красной рамкой) с текстом: „Внимание! 
Негабаритный груз на… (сокращенные наименования железных дорог - БДЖ, МАВ, РАИ, 
ПКП, ВЖД, КЖД, 3Ч, МТЗ)”. Эта надпись должна быть сделана на языке страны отправления 
груза с переводом на русский язык, а при перевозке по железным дорогам 
Социалистической Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики, Корейской 
Народно-Демократической Республики - с переводом на китайский или русский язык. 

При перевозке негабаритного груза по остальным, не перечисленным выше железным 
дорогам колеи 1520 мм, отправитель или станция перегрузки на вагоны колеи 1520 мм 
должны нанести на полу вагона и грузе яркой несмываемой краской контрольные 
полосы, а также на обеих продольных сторонах груза сделать надпись или прикрепить щиток о 
негабаритности груза и условиях его пропуска по станциям, имеющим сортировочные горки, 

  
∗ A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 2008. évi 175. számában jelentek meg. 
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если эти условия указаны на согласованном чертеже, с текстом: ”Негаба-
ритность…(указывается индекс негабаритности)”, „Не спускать с горки”, „Не пропускать через 
горку”. Надпись делается на рабочем языке (русском), при необходимости с переводом на 
другой язык.” 
 
2. Второй абзац § 2 статьи 8 СМГС изложить в следующей редакции: 

„По письменному заявлению отправителя допускается перевозка вагонов с однородным 
грузом, следующих на одну станцию назначения в адрес одного получателя, маршрутом 
(группой) по одной накладной, если все железные дороги, участвующие в перевозке, дали на 
это согласие.  

В этом случае отправитель обязан внести необходимые данные в „Ведомость вагонов, 
перевозимых маршрутом (группой) по одной накладной” в соответствии с Приложениями 13.1, 
13.2 к СМГС или в „Ведомость вагонов ЦИМ/СМГС” в соответствии с Приложением 22 к СМГС и 
предъявить необходимое количество экземпляров этой ведомости вместе с накладной.  

Один экземпляр ведомости возвращается отправителю вместе с дубликатом накладной.  
При перевозке вагонов маршрутом (группой) по одной накладной СМГС в графах 

"Вагон", "Подъемная сила (т)", "Оси" и "Масса тары" накладной отправитель обязан сделать 
запись "Смотри прилагаемую ведомость".  

При перевозке вагонов маршрутом (группой) по одной накладной ЦИМ/СМГС в графе „№ 
вагона” накладной отправитель обязан сделать запись "Смотри прилагаемую ведомость".” 

 
3. В § 8 статьи 9 первое предложение изложить в редакции: 

CУ всех груженых вагонов, имеющих устройства для наложения пломб, подлежат 
пломбированию пломбами или запорно-пломбировочными устройствами двери и все 
конструктивные отверстия, за исключением вентиляционных или иных отверстий, закрытых 
изнутри решетками или другим способом.” 

 
4. В § 8 статьи 9 перед последним абзацем включить новый абзац в редакции: 

„Если крытые вагоны колеи 1520 мм пломбируются пломбами, то запоры дверей вагонов 
дополнительно укрепляют закрутками.” 
 
5. § 4 статьи 14 изложить в редакции: 

„§ 4. При перевозке негабаритных грузов срок доставки, исчисленный в соответствии с  
§ 1 и § 3 настоящей статьи, увеличивается на 100%.” 

6. Первое предложение третьего абзаца § 1 статьи 18 изложить в новой редакции: 
„Станция, установившая одну или несколько таких неисправностей, составляет 
коммерческий акт по форме Приложения 16 к СМГС - при перевозке грузов по накладной 
СМГС или по форме Приложения 8.1. к Приложению 22 к СМГС - при перевозке грузов по 
накладной ЦИМ/СМГС.” 

 
7. Первое предложение § 6 статьи 18 дополнить словами:  

„к СМГС или Приложения 8.1. к Приложению 22 к СМГС” 
 
8. Дополнить статью 23 СМГС новым параграфом 10: 

„§ 10. Если при перевозке груза по накладной ЦИМ/СМГС из стран, не участвующих в 
настоящем Соглашении, после проставления календарного штемпеля в накладной ЦИМ/СМГС 
на месте переотправки, установлены повреждение или частичная утрата груза, а железная 
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дорога, применяющая СМГС, приняла отправку, не имеющую видимых нарушений, то, до 
доказательства противоположного, предполагается, что повреждение или частичная утрата 
груза наступили во время исполнения договора перевозки в сфере СМГС. 

Если при перевозке груза по накладной ЦИМ/СМГС из стран, участвующих в настоящем 
Соглашении, после проставления календарного штемпеля в накладной ЦИМ/СМГС на месте 
переотправки, установлены повреждение или частичная утрата груза, а перевозчик, 
применяющий ЦИМ, принял отправку, не имеющую видимых нарушений, то, до доказательства 
противоположного, предполагается, что повреждение или частичная утрата груза наступили во 
время исполнения договора перевозки в сфере ЦИМ. 

Данное предположение действует независимо от того, был ли перегружен груз в вагон 
другой ширины колеи.” 
 
1. Az 5. cikk 5. § második és harmadik bekezdését a következő szöveggel kell helyettesíteni:  

„Rakszelvényt túllépő küldeménynek a Bolgár Köztársaság, az Iráni Iszlám Köztársaság, a 
Kínai Népköztársaság, a Koreai Népi-Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar 
Köztársaság, Mongólia és a Vietnami Szocialista Köztársaság vasútjain végzett fuvarozása esetén a 
feladó köteles az áru mindkét hosszanti oldalát a következő felirattal ellátni, vagy azokra a következő 
feliratú (vörös színű kerettel ellátott) táblát felerősíteni: „Vigyázat! Rakszelvényen túllépő küldemény a 
............. (a BDZ, RAI, KZD, ZC, PKP, MÁV, MTZ, VZD vasutak cégjele) vasutakon / Внимание! 
Негабаритный груз на …… (БДЖ, РАИ, КЖД, 3Ч, ПКП, МАВ, МТЗ, ВЖД)”. Ezt a feliratot a feladási 
ország nyelvén kell elkészíteni, és orosz nyelvű fordítással, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, a Vietnami Szocialista Köztársaság vasútjain végzett fuvarozás esetén 
pedig kínai vagy orosz nyelvű fordítással kell ellátni.  

Rakszelvényt túllépő küldeménynek a felsorolásban nem szereplő többi 1520 mm 
nyomtávolságú vasúton végzett fuvarozása esetén a feladó vagy az 1520 mm nyomtávolságú vasúti 
kocsiba való átrakást végző állomás a kocsi padlójára és az árura élénk színű, vízzel nem 
eltávolítható festékkel ellenőrző sávokat köteles felfesteni, valamint az áru mindkét hosszanti oldalát 
ellátni a rakszelvény túllépésére és a gurítódombbal rendelkező állomásokon való áthaladás 
feltételeire vonatkozó, – amennyiben ezeket a feltételeket az egyeztetett rakodási vázlatrajz 
tartalmazza, – felirattal vagy táblával, amelyek szövege a következő: „Rakszelvény túllépés … 
(rakszelvény túllépés jelzőszáma)”, „Nem gurítható”, „Gurítódombra vinni tilos” / „Негабаритность …”, 
„Не спускать с горки”, „Не пропускать через горку”. A feliratot (orosz) munkanyelven kell készíteni, 
és szükség szerint más nyelvre történő fordítással kell ellátni.” 
 
2. Az SZMGSZ 8. cikke 2. §-ának második bekezdését a következő szöveggel kell helyettesíteni: 

„A feladó írásbeli kérelmére azonos fajta árukkal megrakott vasúti kocsiknak, zárt vonatokban 
(kocsicsoportban) történő fuvarozása ugyanarra a rendeltetési állomásra és ugyanazon átvevő 
részére megengedett, ha ehhez a fuvarozásban résztvevő valamennyi vasút hozzájárult.  

A feladó ebben az esetben köteles a szükséges adatokat a 13.1. és a 13.2. számú 
mellékletekben foglaltak szerint „Az egy fuvarlevéllel, zárt vonattal (csoportban) fuvarozott kocsikról 
készült jegyzékbe” vagy az SZMGSZ 22. számú mellékletében foglaltak szerint a „CIM/SZMGSZ 
kocsijegyzékbe” bevezetni, és e jegyzéket az előírt példányszámban a fuvarlevéllel együtt benyújtani. 

A jegyzék egy példányát a fuvarlevél-másodpéldánnyal együtt a feladó részére vissza kell 
szolgáltatni. 

Vasúti kocsiknak egy SZMGSZ fuvarlevéllel, zárt vonatokban (kocsicsoportban) történő 
fuvarozása esetén a fuvarlevél „Kocsiszám”, „Rakománytömeg (t)”, „Tengely” és „Saját tömeg” 
rovataiba a feladó köteles bejegyezni a következő szöveget: „Lásd a csatolt jegyzéket / Смотри 
прилагаемую ведомость”. 
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Vasúti kocsiknak egy CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel, zárt vonatokban (kocsicsoportban) történő 
fuvarozása esetén a fuvarlevél „Kocsiszám” rovatába a feladó köteles bejegyezni a következő 
szöveget: „Lásd a csatolt jegyzéket / Смотри прилагаемую ведомость”.” 

 
3. A 9. cikk 8. § első mondatát a következő szöveggel kell helyettesíteni: 

 „Valamennyi olyan rakott kocsinál, amely rendelkezik zár felhelyezésére szolgáló szerkezeti 
elemekkel, kocsizárral vagy biztonsági kocsizárral kell ellátni az ajtókat és minden egyéb szerkezeti 
nyílást, kivéve a belülről ráccsal vagy más módon zárt szellőző vagy egyéb nyílásokat.” 

 
4. A 9. cikk 8. § utolsó bekezdése elé a következő szövegű, új bekezdést kell felvenni: 

„Amennyiben az 1520 mm nyomtávolságú fedett kocsikat kocsizárral zárják le, a kocsiajtók 
zárszerkezeteit pótlólag biztosítani kell megtekert lágyvas huzallal is.” 

 
5. A 14. cikk 4. § szövegét a következő szöveggel kell helyettesíteni: 

„Rakszelvényen túlérő küldemények fuvarozása esetén a jelen cikk 1. és a 3. §-aiban foglaltak 
szerint számított fuvarozási határidőt 100%-kal meg kell növelni.” 

 
6. A 18. cikk 1. § harmadik1 bekezdésének első mondatát a következő új szöveggel kell 
helyettesíteni: 

„Azon állomás, amely egy vagy több ilyen rendellenességet megállapít, SZMGSZ fuvarlevéllel 
végzett fuvarozásnál köteles az SZMGSZ 16. számú mellékletének megfelelő mintájú, CIM/SZMGSZ 
fuvarlevéllel végzett fuvarozásnál pedig az SZMGSZ 22. számú melléklete 8.1. függelékének 
megfelelő mintájú kereskedelmi jegyzőkönyvet felvenni.” 
 
7. A 18. cikk 6. §-ának első mondatában a „a 16. számú mellékletnek megfelelő mintán” szövegrészt 
a következő szövegrésszel kell helyettesíteni: 

„az SZMGSZ 16. számú mellékletének vagy az SZMGSZ 22. számú melléklete 
8.1. függelékének megfelelő mintán” 

 
8. Az SZMGSZ 23. cikkét a következő szövegű új 10. §-sal kell kiegészíteni: 

„10. §  Amennyiben a jelen Megállapodásban nem részes országból CIM/SZMGSZ 
fuvarlevéllel végzett fuvarozásnál a CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek az újrafeladás helyén 
keletbélyegzővel történt lebélyegzését követően az áru sérülését vagy részleges elveszését állapítják 
meg, és az SZMGSZ Megállapodást alkalmazó vasút a küldeményt szemrevételezéssel 
megállapítható sérülésektől mentesen vette át, ellenkezőjének bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy 
az áru sérülése vagy részleges elveszése a fuvarozási szerződésnek az SZMGSZ érvényességi 
területén történt végrehajtása során keletkezett.   

Amennyiben a jelen Megállapodásban részes országból CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel végzett 
fuvarozásnál a CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek az újrafeladás helyén keletbélyegzővel történt 
lebélyegzését követően az áru sérülését vagy részleges elveszését állapítják meg, és a CIM 
Egységes Szabályokat alkalmazó vasút a küldeményt szemrevételezéssel megállapítható sérülésektől 
mentesen vette át, ellenkezőjének bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy az áru sérülése vagy 
részleges elveszése a fuvarozási szerződésnek a CIM érvényességi területén történt végrehajtása 
során keletkezett. 

  
1 A magyar nyelven kihirdetett szövegben második bekezdés (az orosz nyelvű szöveg második bekezdése a 
magyar nyelvű szövegben utolsó, 5. bekezdésként szerepel).  
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Ez a vélelem érvényes attól függetlenül, hogy az árut másik nyomtávolságú vasúti kocsiba 
átrakták, vagy sem.” 
 
 

3. § 
 
(1) Az R1. 2. §-ában kihirdetett SZMGSZ mellékletei 2008. évi módosításainak és kiegészítéseinek 
orosz nyelvű hiteles szövegét, illetve azok magyar nyelvű fordítását e rendelet mellékletei 
tartalmazzák.  
 

(2) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2007. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú 
melléklete e rendelet – az SZMGSZ 2. számú mellékletének módosítását tartalmazó – 1. számú 
melléklete szerint módosul.  
 

(3) Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 8. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint 
módosul.   
 

(4) Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 12.5. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletében 
foglaltakkal egészül ki.   
 

(5) Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 12.6. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletében 
foglaltakkal egészül ki.   
 

(6) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2005. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 260/2005. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 
10. számú mellékletében kihirdetett SZMGSZ 14. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete 
szerint módosul.  
 

(7) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2006. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 76/2007. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. számú 
mellékletében kihirdetett SZMGSZ 22. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint 
módosul.  
 
 

4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  
 

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter 
gondoskodik. 

 
 
 
 Gyurcsány Ferenc s. k., 
 miniszterelnök 
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter,
a honvédelmi miniszter, valamint az igazságügyi

és rendészeti miniszter
35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM

együttes rendelete
a kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett
légiközlekedési balesetek, repülõesemények
és légiközlekedési rendellenességek szakmai

vizsgálatának részletes szabályairól, valamint
a kizárólag állami légijármûvel összefüggõ

üzembentartói vizsgálat szabályairól

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
32/A. §-ában, valamint az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkö-
rünkben eljárva a következõket rendeljük el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén,
illetve légterében kizárólag állami légijármûvel bekövet-
kezett légiközlekedési baleset, repülõesemény és légiköz-
lekedési rendellenesség szakmai vizsgálatára terjed ki.

(2) Ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik,
magyar állami légijármû érintettsége esetén e rendelet ren-
delkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság terüle-
tén, illetve légterén kívül kizárólag állami légijármûvel, lé-
giközlekedési, valamint a légiközlekedéssel összefüggõ
tevékenységgel kapcsolatban bekövetkezett légiközleke-
dési baleset, repülõesemény és légiközlekedési rendelle-
nesség szakmai vizsgálatára is.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. Üzemeltetõ: a légi-, a vasúti és a víziközlekedési bal-

esetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgála-
táról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiak-

ban: Kbvt.) 7. § (1) bekezdés d) pont dbc) alpontja szerinti
üzemeltetõ,

2. Üzemben tartó: a Kbvt. 2. § r) pontja szerinti üzem-
ben tartó,

3. Külföldi kivizsgáló szerv: a légijármûvet lajstromozó
vagy nyilvántartó állam, valamint a légijármû üzemben
tartójának, tervezõjének, továbbá a gyártó államának ki-
vizsgáló szerve,

4. Repülési adatrögzítõ: a légijármû repüléssel kapcso-
latos adatait rögzítõ berendezés.

Külföldi állami légijármûvel belföldön bekövetkezett
légiközlekedési baleset, repülõesemény szakmai

vizsgálata

3. §

(1) A belföldön bekövetkezett, külföldi állami légijár-
mûvet érintõ légiközlekedési baleset és repülõesemény
vizsgálata esetén e rendelet szabályait, valamint – ha az
NATO-tagállamot érint – a NATO Szabványosítási Ügy-
nökség által kiadott és a katonai szabványosítás sajátos
szabályairól szóló, 61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet
alapján a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában közzétett katonai nemzeti
szabványok (a továbbiakban: katonai nemzeti szabvá-
nyok) elõírásait, illetve a törvénnyel vagy kormányrende-
lettel kihirdetett két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõ-
désben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a katonai nemzeti szabvány a Közleke-
désbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) tevé-
kenységét érinti, a Magyar Honvédség üzembentartói
szintû repülésbiztonsági feladatainak ellátásáért felelõs
szervezete tájékoztatás céljából a szabványt megküldi a
Szervezet részére.

(3) Amennyiben a szakmai vizsgálatot külföldi kivizs-
gáló szerv folytatja le, a Szervezet a külföldi kivizsgáló
szerv részére a rendelkezésére álló információt átadja.

Magyar állami légijármûvel külföldön bekövetkezett
légiközlekedési baleset és repülõesemény szakmai

vizsgálata

4. §

(1) A magyar állami légijármûvel külföldön bekövetke-
zett légiközlekedési baleset, repülõesemény szakmai vizs-
gálata esetén a 3. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmaz-
ni kell.

(2) A külföldi kivizsgáló szervek által végzett vizsgálat-
ban – amennyiben az NATO tagországot érint – a Szerve-
zet a katonai nemzeti szabványokban, valamint a nemzet-



közi szerzõdésekben foglaltak figyelembevételével vesz
részt.

(3) A külföldi kivizsgáló szerv által végzett vizsgálat-
hoz a Szervezet – a nemzetközi szerzõdésekben foglaltak
alapján – a légiközlekedési balesettel, repülõeseménnyel
és légiközlekedési rendellenességgel kapcsolatos rendel-
kezésre álló információt – Kbvt.-ben meghatározott adat-
védelmi rendelkezések, valamint a nemzetbiztonsági és
honvédelmi érdekek figyelembevételével – továbbítja.

(4) Nemzetközi egyezmény, illetve megállapodás hiá-
nyában a magyar állami légijármûvel külföldön bekövet-
kezett légiközlekedési baleset, repülõesemény vizsgálatá-
ra a Szervezet felveszi a kapcsolatot az illetékes külföldi
kivizsgáló szervekkel.

Meghatalmazott képviselõk és tanácsadók részvétele
külföldi szakmai vizsgálatban

5. §

(1) Amennyiben külföldön külföldi állami légijármûvel
történt légiközlekedési balesetben, súlyos repülõesemény-
ben magyar állampolgár meghal, vagy súlyos sérülést
szenved, a Szervezet a külföldi szakmai vizsgálathoz szak-
értõt delegál.

(2) A meghatalmazott képviselõ és tanácsadó a külföldi
vizsgálóbizottság vezetõjének hozzájárulása nélkül a
szakmai vizsgálat állásáról és a feltártakról információt
nem adhat.

BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK

A Szervezet baleseti ügyeleti szolgálata

6. §

(1) A Szervezet a Kbvt.-ben meghatározott közlekedési
balesetekre és egyéb közlekedési eseményekre vonatkozó
bejelentést baleseti ügyeleti szolgálata útján fogadja.

(2) Amennyiben a bejelentés nem az üzemben tartótól,
illetve az üzemeltetõtõl származik, a Szervezet az üzem-
ben tartót, illetve az üzemeltetõt haladéktalanul meg-
keresi.

7. §

(1) A légiközlekedési balesetrõl, a repülõeseményrõl, a
Kbvt. 10. §-ának (4) bekezdése alapján az üzembentartó
baleseti szolgálatának vezetõje útján teendõ bejelentésnek
a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) a légiközlekedési baleset, repülõesemény helyét és
idõpontját (helyi idõszámításban),

b) a légijármû típusát, a légijármû felségjelét és fedél-
zeti azonosító jelét,

c) a légijármû parancsnokának (az ejtõernyõs ugró-
nak), valamint az üzemben tartójának nevét és székhelyé-
nek címét,

d) a repülési, illetõleg az ejtõernyõs feladatot és a repü-
lési útvonalat, valamint az indulási és a célrepülõteret,

e) a személyzet és a fedélzeten tartózkodó utasok vagy
más személyek számát, nevét, valamint a fedélzeten lévõ
veszélyes anyagok megjelölését,

f) a fegyverzet típusát és jellegét,
g) a személyi sérüléseket, a légijármûvön és a harmadik

személy tulajdonában keletkezett károk becsült mértékét,
h) a légiközlekedési baleset, a súlyos repülõesemény, a

repülõesemény lefolyását,
i) a bejelentés idejéig meghozott intézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt adatok valamelyikének
hiánya nem mentesít az azonnali bejelentési kötelezettség
alól. A hiányzó adatokat a Szervezet az üzemben tartótól,
illetve az üzemeltetõtõl szerzi be.

(3) A légiközlekedési rendellenességrõl (e rendelet al-
kalmazásában a továbbiakban: rendellenesség) szóló beje-
lentésnek a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) a rendellenesség észlelésének helyét és idõpontját
(helyi idõszámításban), vagy a tudomásszerzés idõpontját,

b) a rendellenesség részletes leírását,
c) amennyiben a rendellenesség meghatározott légijár-

mûvel közvetlenül kapcsolatos, a légijármû típusát, a légi-
jármû felségjelét és fedélzeti azonosító jelét,

d) azt a tevékenységet, amelynek során a rendellenes-
séget észlelték (pl. karbantartás, javítás, légijármû földi ki-
szolgálása),

e) a bejelentés idejéig meghozott intézkedéseket,
f) a bejelentõ nevét, jelentési kötelezettsége jogi alapját

[Kbvt. 10. § (4) bekezdés], elérhetõségét.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt adatok valamelyikének
hiánya nem mentesít az azonnali bejelentési kötelezettség
alól. A hiányzó adatokat a Szervezet az üzemben tartótól,
illetve az üzemeltetõtõl szerzi be.

(5) A bejelentõ a bejelentésben megjelölhet más olyan
információt is, amelyet a rendellenesség vonatkozásában
jelentõsnek tart.

(6) A bejelentést a Szervezet a külön jogszabályban
meghatározott titokköri jegyzék alapján kezeli.

(7) A súlyos repülõeseménynek minõsülõ esetek példá-
lózó felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(8) A nem súlyos repülõeseménynek minõsülõ repülõ-
esemény példálózó felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A rendellenességnek minõsülõ esetek példálózó fel-
sorolását a 3. melléklet tartalmazza.

752 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 15. szám



15. szám KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 753

Üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat

8. §

(1) A légiközlekedési balesetek, a repülõesemények, a
rendellenességek haladéktalan bejelentése és a szükséges
intézkedések meghozatala érdekében az állami légijármû
üzemben tartójának és üzemeltetõjének, a légiközlekedés-
rõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.)
65/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott baleseti
ügyeleti szolgálatot (a továbbiakban: üzembentartói bal-
eseti ügyeleti szolgálat) kell fenntartania.

(2) Az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálatot az
üzemben tartónak, illetve az üzemeltetõnek folyamatosan
fenn kell tartania.

(3) A baleseti ügyeleti szolgálat ellátása érdekében az
állományilletékes parancsnoknak:

a) ki kell jelölni az ügyeletet adó személyzetet;
b) meg kell határozni az állandó szolgálati helyiséget.

(4) A szolgálati helyiségben rendelkezésre kell állni:
a) a 9. § (3) bekezdésében elõírt nyilvántartási okmá-

nyoknak,
b) a légiközlekedési jogszabályoknak,
c) az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat feladatai

leírásának,
d) a szakmai vizsgálatot lefolytató vizsgálóbizottság

munkájába bevonható személyek névsorát és értesítési cí-
mét (telefonszámát), továbbá a Szervezet, a hatóságok és
más intézkedésre, döntésre jogosultak értesítési címét és
telefonszámát tartalmazó ügyeleti listának,

e) a nyilvános távbeszélõ hálózathoz csatlakozó köz-
vetlen távbeszélõ vonalnak és megfelelõ hírközlõ, vala-
mint más technikai eszközöknek.

9. §

(1) Az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat felada-
tait és ellátásának rendjét a szolgálatot fenntartó szervezet
vezetõje intézkedésben állapítja meg. Az intézkedést a
fenntartó szervezet vezetõje tájékoztatásul minden esetben
megküldi a Szervezet részére.

(2) Az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálatot ellátó
személy a légiközlekedési balesetrõl, a repülõeseményrõl
szóló bejelentés vételét követõen köteles tájékozódni ar-
ról, hogy a helyszín biztosítása megtörtént-e, illetõleg er-
rõl a helyszínen történt-e intézkedés.

(3) Az üzemben tartó, illetve az üzemeltetõ baleseti
ügyeleti szolgálatának nyilvántartást kell vezetnie a beér-
kezett bejelentések vételérõl. A nyilvántartásban a
7. §-ának (1) és (3) bekezdésében megjelölt jelentésre kö-
telezett adatokat kell rögzíteni.

A SZAKMAI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA

A helyszín biztosítása

10. §

A helyszín változatlanul hagyása és a nyomok, valamint
roncsok megõrzése érdekében:

a) a Kbvt.-ben meghatározott felelõsségi rendnek meg-
felelõen gondoskodni kell arról, hogy a légijármû, a légi-
jármû berendezései, vezérlõ szervei, rakománya – vagy
ezek roncsai, illetõleg roncsainak részei – a vizsgálóbizott-
ság megérkezéséig változatlan állapotban maradjanak,

b) ha az idõjárás alakulása (pl. esõ, hó) ezt indokolja és
az eset jellege (roncsok szét nem szórtsága) ezt lehetõvé
teszi, akkor a vizsgálóbizottság megérkezéséig a légijár-
mûvet, illetve roncsait és a nyomaikat – ha az megváltozta-
tásuk nélkül lehetséges – alkalmas anyaggal (pl. mûanyag
fóliával) kell lefedni,

c) ha a személyek mentése már a rendõrség területileg
illetékes szervének vagy a vizsgálóbizottságnak a hely-
színre történõ megérkezése elõtt megkezdõdött, és a hely-
színen a Kbvt. 10. §-ának (4) bekezdésében megjelölt sze-
mély jelen van, e személynek fel kell jegyeznie, hogy a
mentés során a helyszín milyen megváltoztatására (pl. ron-
csok helyzetének megváltoztatása, biztonsági övek elvá-
gása, személyi mentõeszközöknek a sérült személlyel
együtt való elszállítása stb.) került sor, és a feljegyzéseket
– helyszínre érkezése után – a vizsgálóbizottságnak át kell
adnia.

11. §

(1) A vizsgálóbizottság a helyszínen szemlét folytat le,
ezt követõen az errõl készült helyszíni szemle-jegyzõ-
könyvet haladéktalanul megküldi a Szervezet fõigazgatója
részére.

(2) A helyszíni szemle-jegyzõkönyv tartalmazza külö-
nösen:

a) a baleset vagy repülõesemény helyét, idejét,
b) az idõjárási és látási viszonyokat,
c) a balesetben, repülõeseményben részes légijármû-

vek gyártmányát, típusát, felségjelét, fedélzeti azonosító
jelét,

d) veszélyes anyagok jelenlétét,
e) a balesetben, repülõeseményben részes légijármû

üzemeltetõjét, üzemben tartóját, vezetõjének adatait,
f) a helyszín leírását,
g) a légijármû rongálódására vonatkozó adatokat, a

megsérült, illetve elhunyt személyek adatait,
h) a szemlebizottság vezetõjének és tagjainak nevét, a

szemle helyszínére kiérkezés idõpontját, a szemle kezdeté-
nek és befejezésének idejét, a szemlebizottság által tett in-
tézkedéseket.



(3) A helyszíni szemle-jegyzõkönyvhöz csatolni kell:
a) a helyszínen készített vázlatrajzot,
b) a fénykép- és videofelvételeket,
c) a meghallgatásokról készített feljegyzéseket.

A roncsok megõrzése

12. §

(1) A roncsok és tartozékai elszállításakor úgy kell el-
járni, hogy azokban további sérülés vagy elváltozás ne ke-
letkezzen.

(2) Amennyiben a szakmai vizsgálat során a légijármû,
az általa szállított vagy ahhoz tartozó bármely dolog to-
vábbi vizsgálatára már nincs szükség, de azok vizsgálatát a
nyomozóhatóság vagy más hatóság szükségesnek tartja,
azt a további vizsgálatot igénylõ hatóság részére kell át-
adni.

Vizsgálóbizottság

13. §

A vizsgálóbizottság vezetõje a szakmai vizsgálat egy-
személyi felelõs vezetõje. A vizsgálóbizottság vezetõjé-
nek feladata – a repülés biztonságát veszélyeztetõ okok és
körülmények megszüntetése érdekében –, hogy javaslatot
tegyen a szakszemélyzet egészségének megõrzésére fog-
lalkozás-egészségügyi rendszabályokkal, valamint a légi-
jármû és a repülést szolgáló berendezések üzemben tartá-
sával, a repülõtér használatával, a katonai légiforgalmi
szolgálattal kapcsolatos, valamint minden egyéb szüksé-
ges intézkedés megtételére (a továbbiakban: biztonsági ja-
vaslat).

14. §

(1) A vizsgálóbizottság – a Szervezettel közszolgálati
jogviszonyban nem álló – tagjának a következõ végzett-
séggel és képesítéssel kell rendelkeznie:

a) felsõfokú szakirányú végzettség, és légiközlekedési
szakterületen legalább 5 év szakmai gyakorlat, valamint

b) légiközlekedési balesetvizsgálásra vonatkozó külön
tanfolyam elvégzését igazoló okirat.

(2) A Szervezet a nemzetközi szakmai szervezetek által
kibocsátott, illetve elismert, valamint a közlekedésért fele-
lõs miniszter által elfogadott külföldi vagy hazai felsõfokú
intézményben szerzett balesetvizsgáló képesítést elismeri.

(3) A légiközlekedési baleset, a repülõesemény, illetve
a rendellenesség vizsgálatára irányuló képesítések meg-
szerzésérõl, a képességek és jártasságok szinten tartásáról
a Szervezet a honvédelemért felelõs miniszter által veze-
tett minisztériummal, valamint a rendészetért felelõs mi-

niszter által vezetett minisztériummal együttmûködve,
üzembentartói vizsgálat vonatkozásában az üzemben tartó
köteles gondoskodni.

(4) A vizsgálóbizottság vezetõje és tagjai vizsgálati jo-
gosultságukat a Szervezet vezetõje által adott megbízóle-
véllel és személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt
igazolják. A Szervezet a vizsgálóbizottság vezetõjeként,
vagy tagjaként számításba vehetõ, állományába tartozó
szakemberek részére a katonai objektumokba történõ belé-
pés érdekében a hatáskörrel rendelkezõ szervezettõl éven-
te belépési engedélyt kér, amelyet év közben szükség sze-
rint módosít. A hatáskörrel rendelkezõ szerv az engedélyt
az igény beérkezését követõ 8 napon belül adja ki.

Az érintettek kötelezettségei a szakmai vizsgálat során

15. §

(1) A szakmai vizsgálat során az érintettek (a szakszol-
gálati engedély kiadásával, a légijármû légialkalmasság
vizsgálatával, a bizonyítvány kiadásával, a légijármû gyár-
tásával, üzemben tartásával, karbantartásával és javításá-
val, a légiforgalmi irányítással, a repülõtér üzemben tartá-
sával foglalkozó szervek; a szakszemélyzet stb.) kötelesek
a vizsgálóbizottsággal együttmûködni.

(2) Az együttmûködés részfeladatok elvégzésére is ki-
terjedhet, amelynek érdekében az üzemben tartó olyan
személlyel képviselteti magát a szakmai vizsgálatban, aki
a tényállás felderítése érdekében adatok szolgáltatásához,
intézkedésekhez hatáskörrel és az adott esettel kapcsolat-
ban szakértelemmel rendelkezik. Az együttmûködés kere-
tében az üzemben tartó a vizsgálóbizottság vezetõje által
kért szakértõi véleményeket beszerzi, kísérleteket, próbá-
kat – saját költségére – elvégez, vagy elvégeztet.

(3) A vizsgálóbizottság vezetõjének megkeresésére az
MH Repülõ Orvosi Bizottság elnöke írásban haladéktala-
nul tájékoztatja vizsgálóbizottság vezetõjét a légiközleke-
dési balesettel, repülõeseménnyel érintett személyzet
egészségügyi adatairól.

(4) Ha a szakmai vizsgálat során különleges vizsgálatra
van szükség, a vizsgálóbizottság vezetõje a különleges
vizsgálat elvégzésére jogosult szervet keresi meg.

A zárójelentés tervezete

16. §

(1) A zárójelentés tervezetének tartalmi és formai köve-
telményeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A zárójelentés tervezetét a vizsgálóbizottság vezetõ-
je készíti el és valamennyi tagja aláírja. Az esetleges véle-
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ményeltérésre a zárójelentés tervezetének aláírásakor utal-
ni kell, és az eltérõ véleményt záradékként kell a zárójelen-
tés tervezetéhez csatolni.

Zárójelentés

17. §

(1) A szakmai vizsgálat során készült feljegyzéseket
csak akkor lehet a zárójelentés mellékleteibe foglalni, ha
azok a légiközlekedési baleset, a repülõesemény vagy a
rendellenesség elemzéséhez tartoznak. A feljegyzések
csak személyazonosításra alkalmatlan módon és a titokvé-
delmi rendelkezések figyelembevételével csatolhatók a
zárójelentéshez és kizárólag azok a részek csatolhatók,
amelyek közvetlenül kapcsolódnak az elemzéshez.

(2) A zárójelentés részletes formai és tartalmi követel-
ményeit a 4. melléklet tartalmazza.

Légiközlekedés védelméért felelõs hatóságok
tájékoztatása

18. §

Ha a szakmai vizsgálat kapcsán felmerül annak gyanú-
ja, hogy az esemény során légiközlekedés védelme elleni
jogellenes cselekmény történt, a Szervezet köteles az érin-
tett állam légiközlekedési jogellenes cselekmények elleni
védelméért felelõs hatóságát értesíteni.

Repülésbiztonsági szolgálat

19. §

(1) Az állami célú légiközlekedés biztonsága érdekében
az állami légijármû üzemben tartójának és üzemeltetõjé-
nek az Lt. 65/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
repülésbiztonsági szolgálatot kell fenntartani.

(2) A repülésbiztonsági szolgálat feladatai:
a) a repülésbiztonság helyzetének folyamatos figye-

lemmel kísérése, elemzése, értékelése,
b) a repülésbiztonság fenntartása érdekében megelõ-

zési, oktatási, adminisztrációs feladatok elvégzése,
c) repülésbiztonsági eljárások kidolgozása,
d) a repülésbiztonsági tevékenység tapasztalatai alap-

ján megelõzõ intézkedések kezdeményezése,
e) a megelõzést célzó statisztikák naprakész vezetése,
f) az üzemben tartó Szervezet által történõ felhívása ese-

tén a repülõesemények és rendellenességek kivizsgálása,
g) a hatósági határozatok végrehajtásának ellenõrzése,
h) honvédelmi célú légiközlekedés esetében a katonai

nemzeti szabványokkal összhangban jelentések készítése

a NATO tagországok hatáskörrel rendelkezõ repülésbiz-
tonsági szolgálatai számára,

i) kapcsolattartás más repülésbiztonsági szolgálatok-
kal, valamint a hatáskörrel rendelkezõ szervekkel.

(3) A repülésbiztonsági szolgálat féléves és éves – a
Szervezettel egyeztetett formai és tartalmi követelmé-
nyeknek megfelelõ – tájékoztatót készít, amelyet a Szer-
vezet részére megküld a tárgyidõszakot követõ 30 napon
belül.

(4) A tájékoztató a tárgyidõszakra vonatkozó beérkezett
és nyilvántartásba vett bejelentéseket és a repülésbiztonsá-
gi mutatókat tartalmazza.

(5) A repülésbiztonsági szolgálatok képviselõi évente
legalább egy alkalommal a Szervezet által rendezett szak-
mai konferencián értékelik a repülésbiztonság helyzetét.

(6) A repülésbiztonsági szolgálat tagjait a 14. § (1) be-
kezdésében megjelölt végzettséggel, illetve repülésbizton-
sági képesítéssel rendelkezõ személyek közül kell kijelölni.

20. §

Az állami légijármû üzemben tartója a légiközlekedési
balesetek következményeinek megelõzésére a katonai lég-
ügyi hatósággal egyeztetett intézkedési tervet készít annak
érdekében, hogy a veszélyhelyzetbe kerülõ légijármûvek-
kel kapcsolatban vagy a bekövetkezett légiközlekedési
baleset, repülõesemény esetén a személyek élete, testi ép-
ségének megóvása, valamint a következmények enyhítése
(felszámolása) érdekében szükséges intézkedéseket hala-
déktalanul megtehesse.

A BELFÖLDÖN BEKÖVETKEZETT
LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESETEKKEL,

SÚLYOS REPÜLÕESEMÉNYEKKEL,
REPÜLÕESEMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ

NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK

Értesítés

21. §

(1) Légiközlekedési baleset és súlyos repülõesemény
bekövetkeztekor a Szervezet a lehetõ legkisebb késede-
lemmel és a rendelkezésre álló legalkalmasabb és leggyor-
sabb módon köteles értesíteni a külföldi kivizsgáló
szervet.

(2) Az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szerve-
zet (ICAO) valamelyik hivatalos munkanyelvén kell meg-
küldeni. Az értesítésnek az alábbi információt kell tartal-
maznia:

a) légiközlekedési baleset esetén az ACCID, súlyos re-
pülõesemény esetén az INCID azonosító rövidítés,



b) a légijármû gyártója, típusa, felség- és fedélzeti azo-
nosító jele, szériaszáma,

c) a légijármû tulajdonosának, üzemben tartójának és
bérlõjének neve,

d) a légijármû parancsnokának neve,
e) a légiközlekedési baleset vagy súlyos repülõese-

mény dátuma és idõpontja UTC idõben (emellett feltüntet-
hetõ helyi idõben is),

f) a légijármû utolsó elindulási helye és tervezett leszál-
lási helye,

g) a légijármûnek valamilyen könnyen meghatározható
földrajzi ponthoz vagy földrajzi szélességhez és hosszú-
sághoz viszonyított helyzete,

h) a személyzet és az utasok, a fedélzeten tartózkodók
közül elhunytak és súlyosan sérültek, egyéb halottak és sú-
lyosan sérültek száma,

i) a légiközlekedési baleset vagy a súlyos repülõese-
mény természete és a légijármû rongálódásának mértéke,

j) annak jelzése, hogy a Szervezet folytat-e, és milyen
mértékig szakmai vizsgálatot, vagy javasolja-e annak átru-
házását,

k) a légiközlekedési baleset vagy súlyos repülõese-
mény területének fizikai jellemzõi,

l) veszélyes rakomány jelenléte és leírása.

AZ ÜZEMBENTARTÓI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

Az üzembentartói vizsgálat

22. §

(1) Az üzembentartói vizsgálatot a Szervezet felhívása
alapján haladéktalanul meg kell kezdeni és a lehetõ legrö-
videbb idõn belül le kell folytatni. Az üzembentartói vizs-
gálat nemzetközi megállapodás eltérõ rendelkezése hiá-
nyában külföldi meghatalmazott képviselõk és megfigye-
lõk nélkül lefolytatható.

(2) A repülõesemény miatt indult üzembentartói vizsgá-
lat esetén a helyszíni szemlérõl készült jegyzõkönyvet a
Szervezet fõigazgatójának meg kell küldeni. A jegyzõ-
könyv tartalmazza a helyszín vázlatát, leírását, a helyszín-
rõl készített fénykép- és videofelvételeket, továbbá az
egyéb begyûjtött anyagok listáját.

(3) Az üzembentartói vizsgálat bármely szakaszában a
Szervezet a vizsgálatot saját hatáskörébe vonhatja.

(4) Az üzembentartói vizsgálatot végzõ legkésõbb a ki-
vizsgálásra történõ felhívást követõ nyolcadik munkana-
pon köteles elõzetes írásbeli tájékoztatást adni a Szerve-
zetnek a Szervezet által meghatározott formában és adat-
tartalommal a repülõesemény, illetve rendellenesség felté-
telezett okáról, a kivizsgálás állásáról és tervezett irányá-
ról. A vizsgálatot – ha annak elháríthatatlan akadálya
nincs – legkésõbb az üzembentartói hatáskörbe utalást kö-
vetõ hatvanadik napon jelentéssel kell lezárni. A jelentés

az érintettek személyes adatait személyazonosításra alkal-
mas módon nem tartalmazhatja.

(5) A jelentést meg kell küldeni:
a) a Szervezetnek (papír alapon és – amennyiben annak

nemzetbiztonsági akadálya nincs – elektronikus úton is),
b) az üzemben tartó vezetõjének,
c) az üzemeltetõnek,
d) a repülõeseményben, rendellenességben érintett

szakszemélyzetnek,
e) a katonai légügyi hatóságnak,
f) a biztonsági ajánlások címzettjeinek.

(6) A jelentés tartalmi és formai követelményeire a
4. mellékletben foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni.
A rendellenesség vizsgálatát lezáró jelentés – ha annak jel-
lege indokolja – a Szervezettel egyeztetett egyszerûsített
formában is elkészíthetõ. A jelentést az üzembentartó által
a vizsgálat lefolytatására kijelölt személyek vezetõje írja
alá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Dr. Szekeres Imre s. k., Dr. Draskovics Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM

együttes rendelethez

Példák a súlyos repülõeseményre

Megjegyzés:
Bár a melléklet a súlyos repülõesemények többségét fel-

sorolja, az nem lehet teljes. Minden más olyan eseményt,
amelyrõl az érintettek úgy ítélik meg, hogy megfelel a kri-
tériumoknak, szintén jelenteni kell.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK LÉGI ÜZEMELTETÉSE

1. A légijármûvek üzemeltetése

1.1. Veszélyes megközelítés, amikor elkerülõ manõver
vált szükségessé, vagy elkerülõ manõver is helyénvaló lett
volna az összeütközés vagy veszélyes helyzet elkerülésére.

1.2. Légijármû kormányzott majdnem földnek ütközé-
se (Controlled Flight Into Terrain, CFIT) következett be.
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1.3. Megszakított felszállás lezárt vagy foglalt futópá-
lyán, vagy ilyen futópályáról az akadályokat alig elkerülve
végrehajtott felszállás.

1.4. Leszállás vagy leszállási kísérlet lezárt vagy fog-
lalt futópályára.

1.5. Behatolás a futópályára, amikor elkerülõ manõver
vált szükségessé.

1.6. A légijármû hajtómû teljesítménye messze alatta
maradt a felszállás vagy kezdeti emelkedés során várható
teljesítménynek.

1.7. Tûz, robbanás, füst, mérgezõ vagy ártalmas gázok,
gõzök az utaskabinban vagy a rakodótérben, vagy hajtó-
mûtûz, még akkor is, ha a tüzet tûzoltó anyagokkal eloltot-
ták.

1.8. Olyan vészhelyzet, ami miatt a hajózó személyzet-
nek sürgõsen oxigént kellett használnia.

1.9. A légijármû szerkezeti hibája, vagy a hajtómû szét-
esése, ami nem számít balesetnek.

1.10. A légijármû egy vagy több rendszerének többszö-
rös meghibásodása, ami súlyosan befolyásolja a légijármû
üzemeltetését.

1.11. A tüzelõanyaggal kapcsolatos minden olyan álla-
pot, amely miatt a pilótának kényszerhelyzetet kellene be-
jelentenie.

1.12. Felszállási vagy leszállási incidensek, például rö-
vidre szállás, túlfutás vagy lefutás a pálya szélén.

1.13. Rendszerhiba, idõjárási jelenségek, az engedé-
lyezett repülési karakterisztikán kívülre kerülés, vagy
egyéb esemény, ami nehézséget okozhatott volna a légijár-
mû kormányzásában.

1.14. Egynél több rendszer meghibásodása egy redun-
dáns szervezésû rendszerben, amely a repülés irányítása és
a navigáció szempontjából elsõdleges fontosságú.

1.15. Légijármû kormányozhatóságának elvesztése
(beleértve a kormányozhatóság részleges vagy átmeneti
elvesztését is), függetlenül annak okától.

1.16. Események a V1-hez (elhatározási) közeli vagy
afeletti sebességnél, amelyek veszélyes vagy potenciálisan
veszélyes helyzetek oka vagy következménye (például
megszakított felszállás, a farokrész földhöz ütõdése, hajtó-
mû teljesítményének elvesztése stb.).

1.17. A légijármû ütközése bármilyen más légijármû-
vel vagy más földi tárggyal, ha a sérülés csekélysége miatt
nem következett be légiközlekedési baleset.

1.18. A légijármû szándékolt konfigurációja beállításá-
nak ellehetetlenülése valamely repülési fázisban (például
futómû kibocsátása és futómû ajtók nyitása, féklapok, sta-
bilizátorok stb.).

1.19. Oktatási, rendszerellenõrzési vagy képzési célból
elõidézett hibafeltételek bármilyen szándékos szimuláció-
jának következtében felmerülõ veszély vagy potenciális
veszély.

1.20. TCAS (traffic alert collision avoidance system =
légijármûvek veszélyes közeledését jelzõ fedélzeti rend-
szer) (ACAS) (airborne collision avoidance system = leve-

gõbeli összeütközést megelõzõ rendszer) RA (resolution
advisory = bólintási utasítás) jelzés(ek).

1.21. A sugárhajtómû vagy légcsavar sugárkiáramlása
által okozott jelentõs károk vagy súlyos (nem személyi)
sérülések.

2.Vészhelyzetek

2.1. Bármilyen nem szabványos eljárás alkalmazása a
légijármû személyzet vagy a kísérõ személyzet által vala-
mely vészhelyzet megoldására, amikor:

– az eljárás létezik, de azt nem használják;
– nincs eljárás;
– az eljárás létezik, de hiányos vagy nem megfelelõ;
– az eljárás téves;
– helytelen eljárást alkalmaztak.
2.2. Vészhelyzet esetén történõ alkalmazásra tervezett

bármilyen eljárás elégtelen volta.
2.3. Vészkiürítéshez vezetõ esemény.
2.4. Bármilyen vészhelyzeti felszerelés vagy elõírt

vészhelyzeti eljárás használata valamilyen helyzet megol-
dása érdekében.

2.5. Vészhelyzet kinyilvánításához vezetõ esemény
(,,may-day” vagy emergency descent).

3. A légijármû személyzet cselekvõképtelenné válása

3.1. A légijármû személyzet bármelyik tagjának cse-
lekvõképtelenné válása, beleértve a felszállás elõtti esetet
is, ha úgy vélik, hogy a cselekvõképtelenné válás a felszál-
lás után is bekövetkezhetett volna.

3.2. A kísérõ személyzet bármelyikének cselekvõkép-
telenné válása, amelynek során képtelenné válik a fontos
vészhelyzeti feladatok ellátására.

4. Idõjárás

4.1. Jegesedés, amely irányítási nehézségekhez, a légi-
jármû sérüléséhez vagy bármely alapvetõ rendszer elvesz-
tését vagy hibás mûködését okozta.

5. Egyéb események

5.1. Bármilyen más típusú egyéb olyan esemény,
amelyrõl úgy vélik, hogy az veszélyeztette vagy veszé-
lyeztethette volna a légijármûvet vagy a légijármû fedélze-
tén vagy a földön tartózkodókat.

II. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI ESEMÉNYEI

II/A.

1. Rendszerek

1.1. Az alábbi általános, valamennyi rendszerre érvé-
nyes felsorolás, amelyek súlyos helyzetet idéztek elõ azál-
tal, hogy a személyzet nem képes uralni a rendszert, pél-
dául:



1.1.1. nem szándékolt önálló mûködés;
1.1.2. helytelen és/vagy nem teljes reakció, beleértve a

korlátozott vagy nehéz mozgást;
1.1.3. kormányszervek önálló mozgása;
1.1.4. kötések mechanikus szétkapcsolódása vagy

meghibásodása;
1.1.5. a rendszer kizárólagos funkció(i)nak elvesztése

vagy meghibásodása (egy rendszer számos funkciót integ-
rálhat);

1.1.6. interferencia a rendszereken belül vagy azok kö-
zött;

1.1.7. a rendszer védelmi berendezései vagy a hozzájuk
tartozó szükséghelyzeti berendezések elvesztése vagy
meghibásodása;

1.1.8. bármely fõrendszer, részrendszer vagy berende-
zés elvesztése, jelentõs meghibásodása vagy károsodása;

1.1.9. a többszörös független fõrendszerrel, részrend-
szerekkel vagy berendezésekkel felszerelt légijármû-típu-
soknál egynél több fõrendszer, részrendszer vagy berende-
zés elvesztése, jelentõs meghibásodása vagy károsodása;

1.1.10. a hidraulikafolyadék, a tüzelõanyag, az olaj
vagy bármely más folyékony anyag szivárgása, amely tûz-
veszélyhez vagy a légijármû szerkezeteinek, rendszerei-
nek vagy berendezésének – esetleg veszélyes mértékû –
szennyezõdéséhez vagy a fedélzeten tartózkodók veszé-
lyeztetéséhez vezetett;

1.1.11. bármely jelzõrendszer mûködési zavara vagy
meghibásodása, ha ennek következményeként a hajózó-
személyzet félrevezetõ jelzéseket kap, és ez veszélyes
helyzetet idézett vagy idézhetett volna elõ;

1.1.12. bármilyen leállás, mûködési zavar vagy meghi-
básodás, ha az a repülés valamely kritikus fázisában törté-
nik, és az érintett rendszer mûködésére hatással van.

II/B. A bejelentésköteles események példái, amelyek
a meghatározott rendszerekre alkalmazott általános

követelményekbõl adódnak

1. Hajtómûrendszer (beleértve a hajtómûveket, a lég-
csavarokat és a forgószárny-rendszereket), valamint a fe-
délzeti segédhajtómû (APU/Auxiliary Power Unit)

1.1. Túlpörgés vagy bármely gyorsan forgó alkatrész
(például APU, sûrített levegõs hajtómûindító, klímaberen-
dezés, légturbinás motor, légcsavar vagy forgószárny) for-
dulatszám-szabályozásának ellehetetlenülése.

1.2. A hajtómû bármely részének meghibásodása, az
alábbiak közül egy vagy több következménnyel:

1.2.1. ellenõrizetlen belsõ vagy külsõ tûz vagy forró
gáz kitörése;

1.2.2. tolóerõ a pilóta által választottól eltérõ irányban;
1.2.3. a teljesítmény, a tolóerõ vagy a fordulatszám ve-

zérlésének ellehetetlenülése;
1.2.4. sûrû, látható gázok vagy toxikus anyagok olyan

mértékû koncentrációja, amely elegendõ a személyzet
vagy az utasok cselekvõképtelenné válásához.

1.3. Nem szándékolt tolóerõ/teljesítményveszteség,
-változás vagy -ingadozás, amikor az esemény a tolóerõ-
vagy a teljesítményvezérlés elvesztésének (LOTC/loss of
thrust or power control) minõsül, azaz:

1.3.1. egymotoros légijármûnél;
1.3.2. ha az esemény a mindenkori folyamathoz képest

túlzottnak tekinthetõ; vagy
1.3.3. ha több hajtómûves légijármûnél ez több mint

egy hajtómûvet érint, különösen a két hajtómûves légijár-
mûnél.

1.4. Közös eredetû hibák, amelyek repülés közben
olyan magas leállási arányt okozhatnak, hogy fennáll an-
nak a lehetõsége, hogy a repülés során egynél több hajtó-
mû állhat le.

1.5. A hajtómû jelentõs részének részleges vagy teljes
elvesztése.

2. Légcsavarok és erõátvitel

2.1. A légcsavar vagy a hajtómû bármely részének el-
vesztése vagy meghibásodása, az alábbi következ-
ménnyel:

2.2. tolóerõ a pilóta által választottól ellentétes irány-
ban;

2.3. a légcsavar vagy a légcsavar bármelyik nagyobb
részének elszabadulása.

3. Forgószárny és erõátvitel

3.1. A forgószárny hajtómûházának/rögzítésének
olyan károsodása vagy hibája, amely miatt a forgószárny
repülés közben leválhat és/vagy a forgószárny-vezérlés
meghibásodhat.

3.2. A faroklégcsavar, illetve erõátvitel és egyenértékû
rendszerek károsodása.

3.3 A forgószárny részeinek olyan mértékû elvesztése,
amely jelentõsen befolyásolja a kormányozhatóságot.

III. LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK,
BERENDEZÉSEK ÉS FÖLDI SZOLGÁLAT

III/A. Az alábbi pontok példákat tartalmaznak
a Rendszerek alpontban felsorolt, adott rendszerekre
vonatkozó általános követelmények alkalmazásából

adódó bejelentés köteles eseményekre

1. Elektromos rendszer

1.1. elektromosgenerátor-rendszer teljes elvesztése,
egyedülálló rendszer esetén, vagy egynél több generátor
elvesztése.

2. Repülõgép vezérlõrendszer

2.1. a vezérlõszervek akaratlan mozgása és/vagy hely-
telen mûködése;
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2.2. a mechanikus repülésvezérlés kioldása vagy el-
vesztése;

2.3. a légijármû szokásos vezérlésének jelentõs zavara,
vagy a repülési tulajdonságok romlása.

3. Tüzelõanyag-rendszer

3.1. repülés idõtartama alatt tüzelõanyag-szivárgás,
ami jelentõs tüzelõanyag-vesztéshez, tûzveszélyhez, je-
lentõs szennyezõdéshez vezetett;

3.2. a tüzelõanyag-leeresztõ rendszer hibás mûködése
vagy meghibásodása, amely nem szándékolt jelentõs tüze-
lõanyag-vesztést, tûzveszélyt, a légijármû berendezései-
nek veszélyes elszennyezõdését, vagy a tüzelõanyag gyors
levegõbe eresztésének ellehetetlenülését okozta.

4. Hidraulikus rendszer

4.1. több mint egy hidraulikus kör elvesztése.

5. Jegesedést észlelõ/védelmi rendszer

5.1. a jegesedésgátló/jégmentesítõ rendszer nem felis-
mert elvesztése vagy teljesítménycsökkenése, jegesedési
vagy várható jegesedési körülmények mellett;

5.2. hordszárnyak szimmetrikus jégmentesítésének el-
lehetetlenülése, jegesedési vagy várható jegesedési körül-
mények mellett;

5.3. a szokásostól eltérõ jegesedés, amely lényeges ha-
tással van a teljesítményre vagy a repülési tulajdonsá-
gokra;

5.4. a pilótafülkébõl való kilátás jelentõs romlása.

6. Jelzõ/figyelmeztetõ/nyilvántartó rendszerek

6.1. bármilyen jelzõrendszer hibás mûködése vagy
meghibásodása, amikor fennáll a lehetõsége annak, hogy
valamely lényeges rendszer kijelzõjének hibája miatt a
személyzet hibás intézkedéseket hoz, amely veszélyes
helyzetet idéz elõ.

7. Futómûrendszer/fékek/abroncsok

7.1. tûz a fékberendezésben;
7.2. a futómû vagy futómûajtó szándék nélküli behú-

zása;
7.3. egyszerre több gumiabroncs szétrobbanása.

8. Navigációs rendszerek (beleértve a precíziós megkö-
zelítési rendszereket) és a repülési adatrögzítõ rendszereket

8.1. a navigációs berendezések teljes elvesztése vagy
több navigációs berendezés meghibásodása.

9. Csapoltlevegõ-rendszer

9.1. az elvett forró levegõ szivárgása, ami tûzjelzéshez
vezet vagy szerkezeti károsodást okoz;

9.2. valamennyi csapoltlevegõ-rendszer elvesztése.

III/B. A bejelentésköteles események jegyzéke
a léginavigációs szolgálatokhoz kapcsolódóan

1. ATM (Air Traffic Management) specifikus esemé-
nyek (beleértve mindazokat a helyzeteket, amelyek érintik
az ATM szolgálatok biztonságos nyújtásának lehetõségét,
beleértve azokat a helyzeteket is, amikor a légijármû biz-
tonságos mûködését csak véletlenül nem veszélyeztették).
Idetartoznak az alábbi események:

1.1. az ATM szolgálatok nyújtásának ellehetetlenü-
lése;

1.2. légiforgalmi szolgálat nyújtásának ellehetetlenü-
lése;

1.3. légtérirányító szolgálatok biztosításának ellehetet-
lenülése.

2. Az alábbi pontok példákat tartalmaznak az „ATM
specifikus események” alcím alatt felsorolt általános kö-
vetelményeknek a légijármûvek mûködésére történõ alkal-
mazásából adódó bejelentés köteles eseményekre.

2.1. Jelentõs mértékben helytelen, nem megfelelõ vagy
félrevezetõ információ nyújtása bármilyen földi forrásból,
például a légiforgalmi irányítás (ATC/Air Traffic Cont-
rol), automatikus terminálinformációs szolgálat
(ATIS/Automatic Terminal Information Service), meteo-
rológiai szolgálatok, navigációs adatbázisok, térképek,
diagramok, kézikönyvek stb.

2.2. Repülésirányítás az elõírt legkisebb föld feletti ma-
gasság alatt.

2.3. Minimális elkülönítési távolságok – az engedélye-
zett minimális érték felét meghaladó mértékû – megsér-
tése.

2.4. Jogosulatlan behatolás a légtérbe, amely veszélyes
helyzetet idézett elõ.

2.5. Jogellenes rádióforgalom, amely veszélyes helyze-
tet idézett elõ.

2.6. A légiforgalmi navigációs szolgálat földi vagy mû-
holdas létesítményeinek elvesztése, amely veszélyes hely-
zetet idézett elõ.

2.7. Jelentõs ATC/ATM hiba vagy a repülõtér infra-
struktúrájának jelentõs romlása, amely veszélyes helyzetet
idézett elõ.

2.8. A repülõtér mozgásterületein légijármû, jármû, ál-
lat vagy idegen tárgy által képzett akadály, ami veszélyes
vagy potenciálisan veszélyes helyzetet okoz.

2.9. A repülõtér mozgásterületein az akadályok vagy
veszélyek hibás vagy hiányos jelzése, ami veszélyes hely-
zetet okoz.

2.10. A repülõtéri jelzõfények hiánya, lényeges meghi-
básodása, vagy ha azok nem állnak rendelkezésre, ezáltal
veszélyes helyzetet elõidézve.



2. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM

együttes rendelethez

Példák olyan repülõeseményekre, amelyek
nem tartoznak a súlyos repülõesemény körébe

Megjegyzés:
Bár a melléklet a jelentésköteles repülõesemények, ese-

mények többségét felsorolja, az nem lehet teljes. Minden
más olyan eseményt, amelyrõl az érintettek úgy ítélik meg,
hogy megfelel a kritériumoknak, szintén jelenteni kell.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK LÉGI ÜZEMELTETÉSE

1. A légijármûvek üzemeltetése

1.1. Nem szándékolt lényeges eltérés az utazósebes-
ségtõl, a kijelölt iránytól vagy magasságtól (több mint
300 láb), függetlenül annak okától.

1.2. Leereszkedés az elhatározási magasság vagy a
süllyedés minimális magassága alatt az elõírt vizuális refe-
renciák nélkül.

1.3. A tényleges saját pozíció vagy más légijármû pozí-
ciójának elvesztése.

1.4. A kommunikáció megszakadása a hajózószemély-
zet tagjai között (CRM/Co-ordination Revision Message),
vagy a hajózószemélyzet és más felek [légiutas-kísérõ sze-
mélyzet, légiforgalmi irányító szolgálat (ATC), repülõ-
mérnökök] között.

1.5. Durva leszállás – olyan leszállás, amikor szüksé-
gesnek tûnik a „durva leszállási ellenõrzés” elvégzése.

1.6. A tüzelõanyag-elosztás egyenlõtlenségi határérté-
kének túllépése.

1.7. SSR-kód (Secondary Surveillance Radar) vagy
magasságmérõ helytelen beállítása.

1.8. A navigációhoz vagy teljesítményszámításokhoz
alkalmazott készülékek helytelen programozása vagy té-
ves adatok bevitele vagy alkalmazása.

1.9. Rádióüzenetek téves vétele vagy értelmezése.
1.10. A légijármû szándékolt konfigurációja beállításá-

nak ellehetetlenülése valamely repülési fázisban (például
futómû-behúzás és futómûajtók, féklapok, stabilizátorok,
orrsegédszárnyak stb.).

1.11. Oktatási, rendszerellenõrzési vagy képzési célból
elõidézett hibafeltételek bármilyen szándékos szimuláció-
jának következtében felmerülõ veszély vagy potenciális
veszély.

1.12. Szokásostól eltérõ vibráció.
1.13. A légijármû manõverezésével kapcsolatos bár-

melyik elsõdleges jelzõrendszer mûködése, például konfi-
gurációfigyelmeztetés, átesésjelzõ (kormányrázó), sebes-
ségtúllépésre figyelmeztetõ jelzés stb., kivéve:

– ha a hajózószemélyzet kétséget kizáró módon megál-
lapította, hogy a jelzés téves volt, és a téves figyelmeztetõ

jelzés nem okozott nehézséget vagy veszélyt a személyzet-
nek a figyelmeztetõ jelzésre adott reakciója miatt; vagy

– ha azt képzési vagy vizsgálati célból mûködtették.
1.14. A veszélyes földközelségjelzõ rendszer

(GPWS/ground proximity warning system) figyelmeztetõ
jelzése, amikor:

1.14.1. a légijármû a tervezettnél vagy a vártnál köze-
lebb került a földhöz; vagy

1.14.2. a figyelmeztetõ jelzés mûszeres meteorológiai
körülmények mellett vagy éjszaka következik be, és meg-
állapítják, hogy azt a hirtelen ereszkedés (1. üzemmód)
váltotta ki; vagy

1.14.3. a figyelmeztetõ jelzést annak elmulasztása
okozta, hogy nem bocsátották ki a futómûvet vagy a fékla-
pokat a leszállás megfelelõ pontján (4. üzemmód); vagy

1.14.4. bármilyen nehézség vagy veszély merült vagy
merülhetett volna fel a hajózószemélyeknek a figyelmez-
tetõ jelzésre adott reakciója miatt, például lehetséges csök-
kentett elkülönítés más repülõgépektõl. Idetartozhat bár-
milyen jellegû vagy típusú figyelmeztetõ jelzés, azaz
valódi, zavaró vagy téves.

1.15. GPWS riasztás abban az esetben, ha bármilyen
nehézség vagy veszély merült vagy merülhetett volna fel a
hajózó személyzetnek a riasztásra adott reakciója miatt.

1.16. Átstartolás, ami veszélyes vagy potenciálisan ve-
szélyhelyzetet teremt.

1.17. A tüzelõanyag-rendszer hibás mûködése vagy ká-
rosodása, amely kihatással van a tüzelõanyag-ellátásra
és/vagy -elosztásra.

2. Vészhelyzetek

2.1. Sürgõsségi helyzet kinyilvánításához vezetõ ese-
mény (PanPan; May-day).

2.2. Bármilyen vészhelyzeti rendszer vagy berendezés
– az összes kijárati ajtót és világítást is beleértve – nem ki-
elégítõ mûködése, ideértve azt is, amikor azt karbantartási,
oktatási vagy vizsgálati célra használják.

3. Idõjárás

3.1. Villámcsapás, amely a légijármû sérülését vagy
bármely alapvetõ rendszer elvesztését vagy hibás mûködé-
sét okozta.

3.2. Jégesõ, amely a légijármû sérülését vagy bármely
alapvetõ rendszer elvesztését vagy hibás mûködését okozta.

3.3. Súlyos turbulencia, amely a fedélzeten tartózko-
dók sérülését okozhatja, vagy a légijármû turbulenciavizs-
gálatának elvégzését igényli.

3.4. Szélnyírás.

4. Egyéb események

4.1. Meghatározott típusú esemény ismétlõdése, amely
elszigetelten nem lenne bejelentésköteles, de elõfordulá-
sának gyakorisága miatt potenciális veszélyt jelent.
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4.2. Ütközés madárral, ami a légijármû sérülését vagy
bármely alapvetõ rendszer elvesztését vagy hibás mûködé-
sét okozta.

4.3. Keltett turbulencia.

II. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI ESEMÉNYEI

1. Szerkezet

Nem minden szerkezeti károsodást kell bejelenteni.
Mérnöki megítélés szükséges annak eldöntéséhez, hogy az
adott károsodás elegendõen súlyos-e ahhoz, hogy beje-
lentsék. Az alábbi példák vehetõk figyelembe:

1.1. fontos sárkányszerkezeti elem (PSE/principal
structural element) károsodása, amelyet nem jelöltek meg
károsodástûrõként (korlátozott élettartamú elemek). A sár-
kányszerkezeti elemek azok, amelyek lényegesen hozzájá-
rulnak a repülés közben, a földön és a túlnyomás miatt je-
lentkezõ terhelés elviseléséhez, és amelyek meghibásodá-
sa a légijármû elvesztését okozhatja;

1.2. a károsodástûrõként megjelölt sárkányszerkezeti
elemek megengedhetõ mértéket meghaladó meghibásodá-
sa vagy károsodása;

1.3. valamely sárkányszerkezeti elem engedélyezett tû-
réshatárát meghaladó károsodás vagy hiba, amely a szer-
kezet merevséget olyan mértékben csökkenthetné, hogy az
elõírt rezgés-, divergencia- és irányításreverzálási határér-
tékeket már nem lehet biztosítani;

1.4. valamely szerkezeti elem sérülése vagy hibája,
amelynek következtében olyan tömegû részek szabadul-
hatnak el, amelyek a légijármûvön tartózkodóknak sérü-
lést okozhatnak;

1.5. valamely szerkezeti elem sérülése vagy hibája,
amely a rendszerek megfelelõ mûködését veszélyeztetheti.
Lásd a „Rendszerek” alcím alatti felsorolást;

1.6. a légijármû bármely szerkezeti elemének repülés
közbeni elvesztése.

2. Rendszerek

Az általános, valamennyi rendszerre alkalmazható kö-
vetelményekbõl adódó bejelentésköteles események:

2.1. bármely rendszer, alrendszer vagy berendezés el-
vesztése, jelentõs meghibásodása vagy károsodása, ami-
kor a szabványos üzemelési eljárásokat vagy gyakorlato-
kat stb. nem lehetett kielégítõ módon lefolytatni;

2.2. a személyzet nem képes uralni a rendszert, például:
2.2.1. nem szándékolt önálló mûködés;
2.2.2. helytelen és/vagy nem teljes reakció, beleértve a

korlátozott vagy nehéz mozgást;
2.2.3. kormányszervek önálló mozgása;
2.2.4. kötések mechanikus szétkapcsolódása vagy

meghibásodása;
2.3. a rendszer kizárólagos funkció(i)nak elvesztése

vagy meghibásodása (egy rendszer számos funkciót integ-
rálhat);

2.4. interferencia a rendszereken belül vagy azok kö-
zött;

2.5. a rendszer védelmi berendezései vagy a hozzájuk
tartozó szükséghelyzeti berendezések elvesztése vagy
meghibásodása;

2.6. a rendszer redundanciájának elvesztése;
2.7. a rendszer elõre nem látható mûködésébõl szár-

mazó bármely esemény;
2.8. az egyetlen fõrendszerrel, részrendszerekkel vagy

berendezésekkel felszerelt légijármûtípusoknál bármely
fõrendszer, részrendszer vagy berendezés elvesztése, je-
lentõs meghibásodása vagy károsodása;

2.9. a légijármû rendszereihez vagy berendezéséhez
kapcsolódó bármely elsõdleges jelzõrendszer mûködése,
kivéve, ha a hajózószemélyzet kétséget kizáró módon
megállapította, hogy a jelzés téves volt, feltéve, hogy a té-
ves figyelmeztetõ jelzés nem okozott nehézséget vagy ve-
szélyt a személyzetnek a figyelmeztetõ jelzésre adott reak-
ciója miatt;

2.10. a hidraulikafolyadék, a tüzelõanyag, az olaj vagy
bármely más folyékony anyag szivárgása, amely tûzve-
szélyhez vagy a légijármû szerkezeteinek, rendszereinek
vagy berendezésének – esetleg veszélyes mértékû –
szennyezõdéséhez vezetett;

2.11. bármely jelzõrendszer mûködési zavara vagy
meghibásodása, ha ennek következményeként a hajózó-
személyzet félrevezetõ jelzéseket kaphat;

2.12. a repülés vezérlõszerveinek aszimmetriája; pél-
dául féklapok, orrsegédszárnyak, áramlásrontó szárnyfék-
lapok stb.

A 7–22. pont tartalmazza a bejelentésköteles repülõese-
mények példáit, amelyek a meghatározott rendszerekre al-
kalmazott ezen általános követelményekbõl adódnak.

3. Hajtómûrendszer (beleértve a hajtómûveket, a lég-
csavarokat és a forgószárny-rendszereket), valamint a fe-
délzeti segédhajtómû (APU)

3.1. Bármely hajtómûnél lángkimaradás, leállás vagy
meghibásodás.

3.2. A hajtómû bármely részének leállása vagy meghi-
básodása, az alábbiak közül egy vagy több következ-
ménnyel:

3.2.1. alkatrészek/törmelék elszabadulása;
3.2.2. a teljesítmény, a tolóerõ vagy a fordulatszám ve-

zérlésének ellehetetlenülése;
3.2.3. a hajtómû szokásos eljárások szerinti leállításá-

nak ellehetetlenülése;
3.2.4. üzemképes hajtómû újraindításának ellehetetle-

nülése.
3.3. Nem szándékolt tolóerõ/teljesítményveszteség,

-változás vagy -ingadozás.
3.4. Közös eredetû hibák, amelyek repülés közben

olyan magas leállási arányt okozhatnak, hogy fennáll an-
nak a lehetõsége, hogy a repülés során egynél több hajtó-
mû állhat le.



3.5. Valamely hajtómû-korlátozó vagy vezérlõszerke-
zet szükséges esetben nem mûködik vagy nem a szándé-
kolt módon mûködik.

3.6. A hajtómû-paraméterek túllépése.
3.7. Károsodást okozó érintkezés idegen testtel

(FOD/foreign object damage).

4. Légcsavarok és erõátvitel

4.1. A légcsavar vagy a hajtómû bármely részének
meghibásodása az alábbiak közül egy vagy több következ-
ménnyel:

4.2. a légcsavar túlpörgése;
4.3. túlzott légellenállás kialakulása;
4.4. túlzott kiegyensúlyozatlanságot okozó hiba;
4.5. a légcsavarlapátok nem szándékolt mozgása a re-

püléshez meghatározott minimális pozícióban, kis állás-
szög mellett;

4.6. a légcsavar vitorlázó helyzetbe állításának ellehe-
tetlenülése;

4.7. a légcsavar-állásszög szabályozásának ellehetetle-
nülése;

4.8. az állásszög nem szándékolt megváltozása;
4.9. ellenõrizhetetlen tolóerõ- vagy fordulatszám-inga-

dozás;
4.10. kis energiájú részek elszabadulása.

5. APU-k:

5.1. Az APU leállása vagy elvesztése olyankor, amikor
a mûködési elõírások szerint az nélkülözhetõ, vagy
ETOPS (extended range operations with two-engine air-
planes = kéthajtómûves repülõgépek megnövelt hatótávol-
ságú üzemeltetése) esetén annak rendelkezésre kellene áll-
nia.

5.2. Az APU leállításának ellehetetlenülése.
5.2.1. Túlpörgés.
5.2.2. Az APU légi elindításának ellehetetlenülése.

6. Egyéb események

6.1. Olyan esemény, amit rendes körülmények között
nem tekintenének bejelentéskötelesnek (például belsõ ki-
alakítás és kabinfelszerelés, vízrendszerek), de adott kö-
rülmények között a légijármû vagy az abban tartózkodó
személyek veszélybe kerülhettek volna.

6.2. Az utastájékoztató rendszer elvesztése vagy meg-
hibásodása, amelynek következtében az utasok tájékozta-
tása ellehetetlenül vagy az nem hallható.

6.3. A pilótaülés beállíthatóságának elvesztése repülés
közben.

Az alábbi pontok példákat tartalmaznak a „Rendszerek”
alcím alatt felsorolt, adott rendszerekre vonatkozó általá-
nos követelmények alkalmazásából adódó bejelentésköte-
les repülõeseményekre.

7. Légkondicionálás/szellõzés

7.1. a repüléselektronikai rendszerek hûtésének teljes
elvesztése;

7.2. kabinkondicionáló-rendszer meghibásodása.

8. Robotpilóta-rendszer

8.1. a robotpilóta-rendszer a bekapcsolás után nem ké-
pes elérni a szándékolt mûveletet;

8.2. a légijármû irányítása során a robotpilóta-rendszer
mûködésével kapcsolatban a személyzet jelentõs nehéz-
ségrõl tett jelentést;

8.3. a robotpilóta-rendszer akaratlan üzemmódváltása.

9. Kommunikációs rendszerek

9.1. a kommunikációs rendszer elvesztése repülés köz-
ben.

10. Elektromos rendszer

10.1. egy elektromos hálózat (egyenáram/váltakozó
áram) elvesztése;

10.2. a tartalék (vészhelyzeti) elektromosgenerá-
tor-rendszer elvesztése.

11. Pilótafülke/kabin/rakodótér

11.1. bármely vészhelyzeti rendszer vagy részegység,
beleértve a vészkiürítést jelzõ rendszert, valamennyi kijá-
rati ajtót, a vészhelyzeti világítást stb. elvesztése;

11.2. a teherberakodó rendszer megtartó képességének
elvesztése.

12. Tüzelõanyag-rendszer

12.1. a tüzelõanyag-mennyiséget jelzõ rendszer hibás
mûködése, amely a mûszer elvesztését vagy a fedélzeten
lévõ tüzelõanyag mennyiségének téves kijelzését okozta;

12.2. a tüzelõanyag-rendszer olyan hibás mûködése,
meghibásodása, amely lényeges hatással járt a tüzelõ-
anyag-ellátásra és/vagy elosztásra;

12.3. a teljes hasznos tüzelõanyag átszivattyúzásának
vagy felhasználásának ellehetetlenülése.

13. Légijármû-vezérlõ rendszer

13.1. a féklapok, segédszárnyak, áramlásrontó szárny-
féklapok stb. aszimmetriája;

13.2. korlátozott mozgathatóság, nehéz mozgás, hibás
vagy késedelmes reakció az elsõdleges repülésvezérlõ
rendszerek vagy a hozzájuk kapcsolódó trimmlap és rete-
szelõ rendszerek mûködésében;

13.3. a vezérlõszervek személyzet által észlelt szoká-
sostól eltérõ vibrációja.
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14. Hidraulikus rendszer

14.1. egy hidraulikus rendszer elvesztése (csak
ETOPS);

14.2. a tömítõ rendszer mûködésképtelensége;
14.3. a tartalék hidraulikus rendszer elvesztése;
14.4. menetszél hajtotta turbina akaratlan beindulása.

15. Jegesedést észlelõ/védelmi rendszer

15.1. egynél több szonda fûtõrendszerének kiesése.

16. Jelzõ/figyelmeztetõ/nyilvántartó rendszerek

16.1. a piros figyelmeztetõ funkció elvesztése valame-
lyik rendszeren;

16.2. nem hagyományos mûszerekkel felszerelt (glass
cockpit) pilótafülkénél: egynél több kijelzõ egység, vagy a
számítógép jelzõ/figyelmeztetõ funkciója elvesztése vagy
hibás mûködése.

17. Futómûrendszer/fékek/abroncsok

17.1. lényeges fékteljesítmény-vesztés;
17.2. aszimmetrikus fékhatás, amely jelentõsen befo-

lyásolhatja az úttartást;
17.3. a nehézségi erõ mûködtette futómûkibo-

csátó-rendszer elvesztése (beleértve a tervezett vizsgála-
tok során bekövetkezett elvesztést is).

18. Navigációs rendszerek (beleértve a precíziós meg-
közelítési rendszereket) és a repülési adatrögzítõ rendsze-
reket

18.1. a repülési adatrögzítõ rendszer teljes elvesztése
vagy több rendszer meghibásodása;

18.2. erõsen félrevezetõ jelzések;
18.3. jelentõs navigációs hibák hibás adatok vagy az

adatbázis kódolási hibája miatt;
18.4. nem a pilóta által okozott váratlan eltérések az ol-

dal- vagy függõleges iránytól;
18.5. problémák a földi navigációs berendezésekkel,

amelyek jelentõs navigációs hibákat okoznak, és nem az
inerciális navigációs üzemmódról a rádiónavigációs
üzemmódra történõ áttéréshez kapcsolódnak.

19. Oxigén a túlnyomásos kabinnal rendelkezõ légijár-
mûvekhez

19.1. oxigénellátás elvesztése a pilótafülkében;
19.2. oxigénellátás elvesztése az utasok lényeges szá-

ma (több mint 10%-a) esetében, beleértve azt is, amikor ez
karbantartás, képzés vagy vizsgálat közben történik.

20. Csapoltlevegõ-rendszer

20.1. a csapolt levegõ szivárgását észlelõ rendszer el-
vesztése.

21. Tûzoltó-rendszer

21.1. tûzjelzések, kivéve az azonnal tévesnek minõsí-
tett jelzéseket.

22. Egyéb rendszerek (pl. fegyver, katapult).

III. A BEJELENTÉSKÖTELES REPÜLÕESEMÉNYEK
JEGYZÉKE A LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOKHOZ

KAPCSOLÓDÓAN

1. Ütközésközeli események (beleértve azokat a helyze-
teket, amikor valamely légijármû és egy másik légijármû/a
talaj/más jármû/személy vagy tárgy közötti távolság túl
csekélynek tûnik):

1.1. a minimális elkülönítési távolság megsértése;
1.2. nem megfelelõ térköztartás.

2. Potenciális ütközés vagy ütközésközeli helyzet (bele-
értve azokat, amelyek potenciálisan balesetté vagy ütkö-
zésközeli helyzetté válhatnak, ha más légijármû is a közel-
ben van):

2.1. a légijármû eltérése az ATC engedélytõl;
2.2. légijármû eltérése az alkalmazandó légiforgalmi

szervezés (ATM) szabályzattól;
2.3. légijármû eltérése a vonatkozó közzétett ATM el-

járásoktól;
2.4. jogosulatlan behatolás a légtérbe;
2.5. eltérés a légijármûvön elhelyezett és üzemeltetett

ATM-berendezéssel kapcsolatos szabályzat(ok) elõ-
írásaitól.

3. ATM specifikus események (beleértve mindazokat a
helyzeteket, amelyek érintik az ATM szolgálatok biztonsá-
gos nyújtásának lehetõségét, beleértve azokat a helyzete-
ket is, amikor a légijármû biztonságos mûködését csak vé-
letlenül nem veszélyeztették.) Idetartoznak az alábbi ese-
mények:

3.1.1. az ATM szolgálatok nyújtásának ellehetetlenü-
lése;

3.1.2. légiforgalmi áramlás szervezési szolgálatok
nyújtásának ellehetetlenülése;

3.1.3. a kommunikáció elvesztése;
3.1.4. a felügyeleti funkció elvesztése;
3.1.5. az adatfeldolgozási és -elosztási funkció elvesz-

tése;
3.1.6. a navigációs funkció elvesztése;
3.1.7. ATM rendszerbiztonság.
3.2. Az alábbi pontok példákat tartalmaznak az ATM

specifikus események alcím alatt felsorolt általános köve-
telményeknek a légijármûvek mûködésére történõ alkal-
mazásából adódó bejelentésköteles eseményekre.

3.2.1. Jelentõs mértékben helytelen, nem megfelelõ
vagy félrevezetõ információ nyújtása bármilyen földi for-
rásból, például a légiforgalmi irányítás (ATC), automati-



kus terminálinformációs szolgálat (ATIS), meteorológiai
szolgálatok, navigációs adatbázisok, térképek, diagramok,
kézikönyvek stb.

3.2.2. Helytelen nyomásreferencia (azaz magasságmé-
rõ-beállítási) -adatok nyújtása.

3.2.3. Lényeges üzenetek hibás továbbítása, fogadása
vagy értelmezése.

3.2.4. A légtér jogosulatlan igénybevétele.
3.2.5. A futópálya jogosulatlan igénybevétele, amikor

elkerülõ manõver nem vált szükségessé.
3.2.5. Jogellenes rádióforgalom.
3.2.6. A légiforgalmi navigációs szolgálat földi vagy

mûholdas létesítményeinek elvesztése.
3.2.7. Jelentõs ATC/ATM hiba vagy a repülõtér infra-

struktúrájának jelentõs romlása.
3.2.8. A repülõtér mozgásterületein légijármû, jármû,

állat vagy idegen tárgy által képzett akadály, ami veszé-
lyes helyzetet okozhat.

3.2.9. A repülõtér mozgásterületein az akadályok vagy
veszélyek hibás vagy hiányos jelzése, ami veszélyes hely-
zetet okozhat.

3.2.10. A repülõtéri jelzõfények hiánya, lényeges meg-
hibásodása, vagy ha azok nem állnak rendelkezésre.

3. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM

együttes rendelethez

Példák a légiközlekedési rendellenességre

Megjegyzés:

Bár a melléklet a jelentésköteles események többségét
felsorolja, az nem lehet teljes. Minden más olyan ese-
ményt, amelyrõl az érintettek úgy ítélik meg, hogy megfe-
lel a kritériumoknak, szintén jelenteni kell.

A légiközlekedési rendellenesség a Kbvt. 2. §-ának
i) pontja szerint olyan – nem a repülés tartama alatt bekö-
vetkezett – mûködési zavar, hiba, hiányosság vagy más
szabálytalan körülmény, amely a repülésbiztonságot befo-
lyásolhatja vagy befolyásolhatta, de amely nem okozott
balesetet vagy repülõeseményt.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI
RENDELLENESSÉGEI

1. Szerkezet

Nem minden szerkezeti károsodást kell bejelenteni.
Mérnöki megítélés szükséges annak eldöntéséhez, hogy az
adott károsodás elegendõen súlyos-e ahhoz, hogy beje-
lentsék. Az alábbi példák vehetõk figyelembe:

1.1. sárkányszerkezeti elem (PSE) károsodása, amelyet
nem jelöltek meg károsodástûrõként (korlátozott élettarta-
mú elemek). A sárkányszerkezeti elemek azok, amelyek
lényegesen hozzájárulnak a repülés közben, a földön és a

túlnyomás miatt jelentkezõ terhelés elviseléséhez, és ame-
lyek meghibásodása a légijármû elvesztését okozhatja;

1.2. a károsodástûrõként megjelölt sárkányszerkezeti
elemek megengedhetõ mértéket meghaladó meghibásodá-
sa vagy károsodása;

1.3. valamely sárkányszerkezeti elem engedélyezett tû-
réshatárát meghaladó károsodás vagy hiba, amely a szer-
kezet merevséget olyan mértékben csökkenthetné, hogy az
elõírt rezgés-, divergencia- és irányításreverzálási határér-
tékeket már nem lehet biztosítani;

1.4. valamely szerkezeti elem sérülése vagy hibája,
amelynek következtében olyan tömegû részek szabadul-
hatnak el, amelyek a légijármûvön tartózkodóknak sérü-
lést okozhatnak;

1.5. hidraulikafolyadék, a tüzelõanyag, az olaj vagy
bármely más folyékony anyag szivárgása, amely tûzve-
szélyhez vagy a légijármû szerkezeteinek, rendszereinek
vagy berendezésének – esetleg veszélyes mértékû –
szennyezõdéséhez vezetett;

1.6. bármely jelzõrendszer mûködési zavara vagy meg-
hibásodása, ha ennek következményeként a hajózósze-
mélyzet félrevezetõ jelzéseket kaphat;

1.7. valamely szerkezeti elem sérülése vagy hibája,
amely a rendszerek megfelelõ mûködését veszélyeztetheti.

2. Rendszerek

2.1. Légkondicionálás/szellõzés

2.1.1. A repüléselektronikai rendszerek hûtésének tel-
jes elvesztése.

2.2. Robotpilóta-rendszer

2.2.1. A robotpilóta-rendszer a bekapcsolás után nem
képes elérni a szándékolt mûveletet.

2.3. Kommunikációs rendszerek

2.3.1. Az utastájékoztató rendszer elvesztése vagy
meghibásodása, amelynek következtében az utasok tájé-
koztatása ellehetetlenül vagy nem hallható.

2.4. Pilótafülke/kabin/rakodótér

2.4.1. Bármely vészhelyzeti rendszer vagy részegység,
– beleértve a vészkiürítést jelzõ rendszert, valamennyi ki-
járati ajtót, a vészhelyzeti világítást stb. – elvesztése.

2.4.2. A teherberakodó rendszer megtartó képességé-
nek elvesztése.

2.5. Tûzvédelmi rendszer

2.5.1. A tûz/füstjelzõ, illetve a tûz/füstvédelmi rend-
szer nem felismert elvesztése vagy meghibásodása, amely
a tûzjelzõ/tûzvédelmi berendezések elvesztését vagy kor-
látozott mûködését okozhatja.

2.5.2. A tûzjelzés elmaradása tényleges tûz vagy füst-
fejlõdés esetén.

2.6. Oxigén a túlnyomásos kabinnal rendelkezõ légijár-
mûvekhez

2.6.1. Oxigénellátás elvesztése, amikor ez karbantar-
tás, képzés vagy vizsgálat közben történik.
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2.7. Csapoltlevegõ-rendszer
2.7.1. Az elvett forró levegõ szivárgása, ami tûzjelzés-

hez vezethet vagy szerkezeti károsodást okoz.
2.7.2. Valamennyi csapoltlevegõ-rendszer elvesztése.
2.7.3. A csapolt levegõ szivárgását észlelõ rendszer el-

vesztése.
2.8. Hajtómûrendszer
2.8.1. A hajtómû bekötési elemének hibája.
2.8.2. Károsodások korlátozott élettartamú alkatrész-

ben, amelyek miatt azt teljes élettartamának kitöltése elõtt
ki kell vonni az üzemeltetésbõl.

2.8.3. Károsodást okozó érintkezés idegen testtel
(FOD).

2.9. Légcsavarok és erõátvitel
2.9.1. A légcsavar vagy a hajtómû bármely részének

meghibásodása, túlzott kiegyensúlyozatlanságot okozó hi-
ba.

2.10. Forgószárny és erõátvitel
2.10.1. A forgószárny hajtómûházának/rögzítésének

olyan károsodása vagy hibája, amely miatt a forgószárny
repülés közben leválhat és/vagy a forgószárny-vezérlés
meghibásodhat.

2.10.2. A farok-légcsavar, illetve erõátvitel és egyenér-
tékû rendszerek károsodása.

2.11. APU-k:
2.11.1. az APU leállításának ellehetetlenülése;
2.11.2. túlpörgés;
2.11.3. az APU elindításának ellehetetlenülése.
2.12. Emberi tényezõk
2.12.1. Bármely tevékenység, amelynek következté-

ben a légijármû tervezésének valamely jellegzetessége
vagy hiányossága olyan kezelési hibához vezethetne,
amely veszélyes hatással járhat vagy balesethez vezethet.

3. Egyéb rendszerek (pl. fegyver, katapult) hibája,
amelyek balesethez vezethetnének.

II. LÉGIJÁRMÛVEK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

1. A légijármû részeinek vagy alkatrészeinek helytelen
szerelése, amelyet valamilyen nem kifejezetten e célra
szolgáló ellenõrzés vagy vizsgálati eljárás során állapíta-
nak meg.

2. Forró levegõ szivárgása, amely szerkezeti károso-
dást okoz.

3. Bármely korlátozott élettartamú alkatrész károsodá-
sa, amely miatt azt teljes élettartamának kitöltése elõtt ki
kell vonni az üzemeltetésbõl.

4. Bármely ok (például felületi rezgés, merevség el-
vesztése vagy szerkezeti károsodás) miatt bekövetkezõ ká-
rosodás vagy minõségromlás (például repedések, hajszál-
repedések, korrózió, rétegenkénti leválás stb.) az alábbiak
szerint:

4.1. valamely elsõdleges szerkezeti elem vagy PSE (a
gyártó javítási kézikönyveiben meghatározottak szerint),
ahol az ilyen károsodás vagy minõségromlás meghaladja a
javítási kézikönyvben meghatározott megengedett értéket,
és javítást vagy teljes vagy részleges cserét igényel;

5. másodlagos szerkezeti elem, amely ennek következ-
tében veszélyeztette vagy veszélyeztetheti a légijármûvet;

6. hajtómû-, légcsavar- vagy forgószárny-rendszer.

7. Bármely rendszer vagy részegység elvesztése, hibás
mûködése vagy hibája, vagy ezek károsodása vagy minõ-
ségromlása, amelyrõl megállapították, hogy az valamilyen
légialkalmasságra vonatkozó irányelv vagy más, a szabá-
lyozó hatóság által kibocsátott kötelezõ utasításnak tör-
ténõ megfelelés következménye, amikor:

7.1. a megfelelõséget megvalósító bejelentõ szervezet
azt elõször megállapítja;

7.2. késõbbi megfelelõségi vizsgálat esetén az megha-
ladja az utasításban meghatározott, engedélyezett határér-
tékeket, és/vagy közreadott javítási eljárások nem állnak
rendelkezésre.

8. Bármilyen vészhelyzeti rendszer vagy részegysége
elvesztése, beleértve a kijárati ajtókat és a világítást, ha
azokat karbantartási vagy vizsgálati célra használják is.

9. Az elõírt karbantartási eljárásoknak való megfelelõ-
ség hiánya vagy súlyos hibája.

10. Ismeretlen vagy gyanús eredetû termékek, alkatré-
szek, felszerelések és anyagok.

11. Félrevezetõ, téves vagy nem kielégítõ karbantartási
adat, vagy olyan karbantartási eljárás, amely karbantartási
hibákhoz vezethet.

12. A légijármû rendszereinek és berendezéseinek
vizsgálatára vagy ellenõrzésére használt földi berendezé-
sek bármilyen leállása, hibás mûködése vagy hibája,
amennyiben az elõírt rutinellenõrzések és vizsgálati eljárá-
sok nem azonosították a problémát világosan, és ez veszé-
lyes helyzetet okozhat.

III. REPÜLÕTEREK ÉS REPÜLÕTÉRI
BERENDEZÉSEK

1. Jelentõs mennyiségû tüzelõanyag kiömlése feltöltés
közben.

2. Nem megfelelõ mennyiségû tüzelõanyag feltöltése,
amely várhatóan lényeges hatással lesz a légijármû repülé-
si tartamára, a teljesítményre, a súlypont helyzetére vagy a
légijármû szerkezeti szilárdságára.



3. Az utasok, poggyász és küldemény kezelése

3.1. A légijármû szerkezetének, rendszereinek és be-
rendezéseinek a poggyász vagy küldemény szállításából
adódó lényeges elszennyezõdése.

3.2. Utasok, poggyász vagy küldemény nem megfelelõ
berakodása, amely várhatóan lényeges hatással lesz a légi-
jármû tömegére és/vagy súlypontjának helyzetére.

3.3. A poggyász vagy küldemény (beleértve a kézi-
poggyászt is) nem megfelelõ elhelyezése, amely veszé-
lyeztetheti a légijármûvet, annak berendezéseit vagy a fe-
délzeten tartózkodókat vagy akadályozhatja a vészhelyzeti
kiürítést.

3.4. Cargo-konténerek vagy más, nagyobb küldemény-
tételek nem megfelelõ elhelyezése.

3.5. Az alkalmazandó elõírások megszegésével veszé-
lyes áru szállítása vagy annak kísérlete, ideértve a veszé-
lyes áruk nem megfelelõ címkézését és csomagolását is.

4. Légijármû földi kezelése és szervizelése

4.1. A légijármû rendszereinek és berendezések vizs-
gálatára vagy ellenõrzésére alkalmazott földi berendezé-
sek bármilyen leállása, hibás mûködése vagy hibája,
amennyiben az elõírt rutinellenõrzések és vizsgálati eljárá-
sok nem azonosították a problémát világosan, és ez veszé-
lyes helyzetet okozhat.

4.2. Az elõírt szervizelési eljárásoknak való meg nem
felelés, vagy lényeges hibák az ilyen eljárások során.

4.3. Szennyezett vagy nem megfelelõ típusú tüzelõ-
anyag vagy más folyadék (beleértve az oxigént és az ivóvi-
zet is) betöltése.

IV. LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK,
BERENDEZÉSEK ÉS FÖLDI SZOLGÁLAT

1. Léginavigációs szolgálatok (ANS/Air Navigation
Services)

1.1. Ütközésközeli esemény nem megfelelõ térköztar-
tás miatt (beleértve azokat a helyzeteket, amikor valamely
légijármû és egy másik légijármû/más jármû/személy vagy
tárgy közötti távolság túl csekélynek tûnik).

1.2. ATM specifikus események (beleértve mindazo-
kat a helyzeteket, amelyek érintik az ATM szolgálatok
biztonságos nyújtásának lehetõségét, beleértve azokat a
helyzeteket is, amikor a légijármû biztonságos mûködését
csak véletlenül nem veszélyeztették.) Idetartoznak az aláb-
bi események:

1.3. az ATM szolgálatok nyújtásának ellehetetlenü-
lése;

1.4. légiforgalmi szolgálat nyújtásának ellehetetlenü-
lése;

1.5. légtérirányító szolgálatok biztosításának ellehetet-
lenülése;

1.6. légiforgalmi áramlás szervezési szolgálatok nyúj-
tásának ellehetetlenülése;

1.7. a kommunikáció elvesztése;
1.8. a felügyeleti funkció elvesztése;
1.9. az adatfeldolgozási és -elosztási funkció elvesz-

tése;
1.10. a navigációs funkció elvesztése;
1.11. ATM rendszerbiztonság.

2. Példák az „ATM specifikus események” alatt felso-
rolt általános követelményeknek a légijármûvek mûködé-
sére történõ alkalmazásából adódó bejelentésköteles ese-
ményekre:

2.1. jelentõs mértékben helytelen, nem megfelelõ vagy
félrevezetõ információ nyújtása bármilyen földi forrásból,
például a légiforgalmi irányítás (ATC), automatikus termi-
nálinformációs szolgálat (ATIS), meteorológiai szolgála-
tok, navigációs adatbázisok, térképek, diagramok, kézi-
könyvek stb.;

2.2. helytelen nyomásreferencia (azaz magasságmé-
rõ-beállítási)-adatok nyújtása;

2.3. lényeges üzenetek hibás továbbítása, fogadása
vagy értelmezése, amikor ez veszélyes helyzetet okozhat;

2.4. jogellenes rádióforgalom;
2.5. jelentõs ATC/ATM hiba vagy a repülõtér infra-

struktúrájának jelentõs romlása;
2.6. a repülõtér mozgásterületein légijármû, jármû, ál-

lat vagy idegen tárgy által képzett akadály, ami veszélyes
vagy potenciálisan veszélyes helyzetet okozhat;

2.7. a repülõtér mozgásterületein az akadályok vagy
veszélyek hibás vagy hiányos jelzése, ami veszélyes hely-
zetet okozhat;

2.8. a repülõtéri jelzõfények hiánya, lényeges meghi-
básodása, vagy ha azok nem állnak rendelkezésre.

4. melléklet
a 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM

együttes rendelethez

A zárójelentés és a zárójelentés-tervezet részletes
formai és tartalmi követelményei

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A zárójelentés fõ részei:

Cím
1. Ténybeli információk
2. Elemzés
3. Következtetések
4. Biztonsági ajánlások
5. Függelék – Szükség szerint csatolandók
Megjegyzés: zárójelentés készítése során e forma alkal-

mazása biztosítja, hogy
a) a ténybeli információk, elemzések és következteté-

sek megértéséhez szükséges minden tájékoztatást tartal-
mazzanak a megfelelõ fejezetek;
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b) ahol az „1 – Ténybeli információk” fejezet bármely
pontjával kapcsolatos információ nem áll rendelkezésre,
vagy az nincs összefüggésben a balesethez vezetõ körül-
ményekkel, ott ilyen értelmû megjegyzés legyen beiktatva
a megfelelõ alcímek alatt.

2. A zárójelentés az alább felsorolt esetekben kizárólag
az esemény lefolyásával kapcsolatos, anonim módon, ki-
vonatoltan tartalmazhatja:

a) a légiközlekedési balesettel, repülõeseménnyel érin-
tett személyek jelentéseit és a tevékenységükre vonatkozó
adatokat;

b) a meghallgatásokról készült jegyzõkönyveket;
c) a légijármûre, illetõleg az ejtõernyõre, valamint az

idõjárásra, az eset helyszínére és egyéb körülményekre,
valamint az esettel kapcsolatban mûszakilag rögzített ada-
tokat;

d) a szakértõi jelentéseket;
e) egyéb bejelentéseket.

3. A zárójelentés egyes részeinek kitöltésére vonatkozó
részletes utasítás az ICAO Doc. 6920 Légijármû Balesetek
Kivizsgálási Kézikönyvben található.

II. A ZÁRÓJELENTÉS RÉSZEI

1. Cím

A zárójelentés az alábbiakat tartalmazó címmel kez-
dõdik:

Az üzemben tartó neve; A légijármû gyártója, típusa,
felségjele és fedélzeti azonosító jele; A légiközlekedési
baleset, a súlyos repülõesemény vagy a repülõesemény he-
lye és idõpontja.

Áttekintés. A címet követõen rövid áttekintés követke-
zik az alábbi információkra vonatkozóan:

a belföldi és külföldi hatóságok értesítése a légiközleke-
dési balesetrõl, repülõeseményrõl; a kivizsgáló szerv és
meghatalmazott képviselõjének megnevezése; a kivizsgá-
lás megszervezése; a jelentést kiadó kivizsgáló szerv neve
és a kiadás idõpontja.

Rövid összefoglalóval záródik, melyben a légiközleke-
dési balesethez, repülõeseményhez vezetõ okokat tag-
lalják.

2. Ténybeli információk

2.1. A repülés lefolyása
Rövid leíró jellegû ismertetés, amely az alábbiakról tá-

jékoztat:
– a repülési feladat típusa, az utolsó indulási hely, az in-

dulás ideje UTC idõben (emellett lehet helyi idõben is),
tervezett leszállóhely.

– a repülés elõkészítése, a repülés és a balesethez veze-
tõ események leírása, beleértve a repülési pálya fontos sza-
kaszának rekonstruálását a szükségnek megfelelõen.

– a légiközlekedési baleset, súlyos repülõesemény, re-
pülõesemény helye (földrajzi szélesség, hosszúság, ten-
gerszint feletti magasság), ideje (UTC idõ, továbbá helyi
idõ), nappal vagy éjjel.

2.2. Személyi sérülések

Az alábbi táblázat kitöltése (számokkal):

Sérülések Személyzet Utasok Egyéb személyek

Halálos
Súlyos
Kisebb
Nincs

2.3. A légijármû rongálódása

A légijármûvet a légiközlekedési balesetben, súlyos re-
pülõeseményben, repülõeseményben ért rongálódások rö-
vid ismertetése (megsemmisült, jelentõsen megrongáló-
dott, kissé megrongálódott, nem sérült).

2.4. Egyéb kár

Nem a légijármûben, hanem egyéb tárgyakban keletke-
zett rongálódások rövid ismertetése.

2.5. A személyzet adatai

a) A hajózó személyzet összes tagjára vonatkozó ada-
tok név nélkül: életkor, a szakszolgálati engedély érvé-
nyessége, jogosítások, kötelezõ ellenõrzések, repülési ta-
pasztalat (összesen és az adott típuson), és a munkaidõre
vonatkozó megfelelõ tájékoztatások.

b) A személyzet egyéb tagjainak képesítésére és gya-
korlatára vonatkozó rövid ismertetõ.

c) Az egyéb személyekre, mint például a légiforgalmi
és a karbantartó szolgálat tagjaira stb. vonatkozó informá-
ciók, amennyiben ezek a témához tartoznak.

2.6. A légijármû adatai

a) A légijármû légialkalmasságának és karbantartásá-
nak rövid ismertetése (amelyben a repülés elõtti és alatti is-
mert hiányosságokat is fel kell sorolni, ha azoknak bármi
kihatásuk lehetett a balesetre).

b) A teljesítmény rövid értékelése, ha ez lényeges, va-
lamint annak ismertetése, hogy a tömeg és a tömegközép-
pont az elõírt határokon belül volt-e a légiközlekedési bal-
esettel, súlyos repülõeseménnyel, repülõeseménnyel kap-
csolatos repülési szakasz folyamán. (Ha nem, és ha ennek
bármilyen kihatása volt a légiközlekedési balesetre, súlyos
repülõeseményre, repülõeseményre, akkor ezt részletesen
kell ismertetni.)

c) A használt tüzelõanyag fajtája.

2.7. Meteorológiai adatok

a) Az idõjárási körülmények rövid ismertetése, beleért-
ve az elõre jelzett és a tényleges körülményeket is, továbbá
azt, hogy a személyzet számára ezek a meteorológiai infor-
mációk rendelkezésre álltak-e.



b) A természetes fényviszonyok a légiközlekedési bal-
eset, súlyos repülõesemény, repülõesemény idõpontjában
(napfény, holdfény, szürkület stb.).

2.8. Navigációs berendezések
A rendelkezésre álló navigációs berendezések vonat-

kozó adatai, beleértve az olyan leszállító berendezéseket,
mint például az ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, az optikai
földi segédberendezéseket stb. és az adott idõpontban ta-
pasztalt, hatékonyságukra vonatkozó információkat.

2.9. Összeköttetés
A légiforgalmi mozgó és a légiforgalmi állandó helyû

szolgálat összeköttetésére és ennek hatékonyságára vonat-
kozó információk.

2.10. Repülõtéri adatok
A repülõtérre, létesítményeire és állapotukra, illetve ha

a felszállás, vagy a leszállás nem a repülõtéren történt, ak-
kor a felszállási vagy a leszállási területre vonatkozó témá-
hoz tartozó információk.

2.11. Repülési adatrögzítõk
A repülési adatrögzítõk telepítési helye a légijármûben,

állapotuk a megtaláláskor és a belõlük nyert adatok.
2.12. A roncsra és a becsapódásra vonatkozó adatok
Általános információk a légiközlekedési baleset, repü-

lõesemény helyszínérõl és a roncs szétszóródásáról; felde-
rített anyaghibák vagy alkatrészhibák. A roncs különbözõ
darabjainak helyére és állapotára vonatkozó részletekre
rendszerint nincs szükség, csak akkor, ha ezzel a légijármû
becsapódás elõtti széthullását szükséges jelezni. Vázlatok,
térképek és fényképfelvételek ebben a részben helyezhe-
tõk el, vagy a Függelékhez csatolhatók.

2.13. Az orvosi és az igazságügyi-orvosszakértõi vizs-
gálatok adatai.

Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek és az azokból
rendelkezésre álló adatok rövid leírása.

Megjegyzés: a hajózó személyzet szakszolgálati enge-
délyével kapcsolatos egészségügyi adatokat az „1.5. A
személyzet adatai” címû részben kell közölni.

2.14. Tûz
Ha tûz keletkezett, akkor az eset természetére, valamint

az oltáshoz használt tûzoltó eszközökre és hatékonyságuk-
ra vonatkozó információk.

2.15. A túlélés lehetõsége
A kutatás, vészelhagyás és mentés rövid leírása, a sze-

mélyzet és az utasok elhelyezkedése az elszenvedett sérü-
lések viszonylatában, az olyan szerkezetek elégtelensége,
mint például ülések és biztonsági övek felerõsítései.

2.16. Próbák és kísérletek
A próbák és kísérletek eredményeinek rövid ismertetése.
2.17. A szervezetek jellemzése.
A légijármû üzemelését befolyásoló szervezetekkel és

ezek vezetõségével összefüggõ információk. E szerveze-
tek közé tartozik például az üzemben tartó, a légiforgalmi
szolgálatok, a meteorológiai szolgálatok és a légiközleke-
dési hatóság. Az információk nem korlátozódnak a szerve-
zeti felépítésre és funkciókra, hanem kiterjedhetnek az

erõforrásokra, a gazdasági helyzetre, a vezetési irányel-
vekre és gyakorlatra, valamint az adott szervre vonatkozó
egyéb információkra, amelyek a légiközlekedési baleset-
tel, súlyos repülõeseménnyel, repülõeseménnyel össze-
függésben állnak.

2.18. Kiegészítõ adatok
Az 2.1–2.17. pontokban nem szereplõ, de a témához tar-

tozó információk.
2.19. Hasznos vagy hatékony kivizsgálási módszerek
Ha a kivizsgálás során hasznos vagy hatékony kivizsgá-

lási módszereket alkalmaztak, akkor röviden tüntessék fel
e módszerek alkalmazásának okát, utaljanak fõbb jellemzõ
vonásaikra, továbbá az 2.1–2.17. pontig terjedõ alcímek
alatt ismertessék az eredményeket.

3. Elemzés

Szükség szerint csak azokat az információkat elemez-
zék, amelyeket az „1. Ténybeli információk” szakaszban
rögzítettek, és amelyek a következtetések és az ok(ok)
meghatározásához tartoznak.

4. Következtetések

Sorolja fel a kivizsgálás során megállapított tényeket és
okokat. Az okok listája foglalja magába mind a közvetlen,
mind a mélyebb, rendszerben rejlõ okokat is.

5. Biztonsági ajánlások

Ha alkalmazható, rövid nyilatkozat a légiközlekedési
baleset, repülõesemény megelõzése érdekében tett bár-
mely javaslatról, és ennek eredményeként megtett korrigá-
ló lépésrõl.

6. Függelékek

A szükségnek megfelelõen itt kell közölni minden
egyéb, a jelentés megértése szempontjából szükségesnek
tekinthetõ vonatkozó információt.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
36/2008. (XII. 11.) KHEM

rendelete
a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás

végzésének egyes feltételeirõl szóló
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet, valamint
az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi

személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési
eljárásáról szóló

49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pont 1. és 16. alpontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
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Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésé-
nek egyes feltételeirõl szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. § A közúti jármûvek idõszakos vizsgálata egységes
feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös el-
ismerésérõl szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt
Egyezményben részes – az Európai Gazdasági Térség tag-
államain kívüli – országba közúti áru- és személyszállítás
olyan jármûvel végezhetõ, amelyhez a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság regionális igazgatósága (a továbbiakban: re-
gionális igazgatóság) a külön jogszabályban meghatáro-
zott „Nemzetközi Idõszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t
adott ki.”

2. §

Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személy-
szállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról
szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet (a továbbiak-
ban: R2.) 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Az engedély iránti kérelem tartalma:]
„d) a vállalkozói igazolványnak vagy a társasági szerzõ-

désnek, valamint a jármû forgalmi engedélyének hiteles
másolata (nem saját tulajdonú jármû esetében mellékelni
kell a jogszerû használatot igazoló nyilatkozatot, amely
tartalmazza a jármû rendszámát, a tulajdonosának nevét, a
használat jogcímét és idõtartamát).”

3. §

Az R2. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A feltételek teljesítése esetén a szerzõdéses és kü-
lönjárati személyszállításra jogosító autóbuszos személy-
szállító engedélyt az NKH regionális igazgatósága a kére-
lemtõl függõen, de legfeljebb 5 éves idõtartamra adja ki.
Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély számát, a
gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, az
üzemeltethetõ autóbuszok számát, azok összes férõ-
hely-kapacitását, továbbá – a 4. § (6) bekezdésében foglal-

takra figyelemmel – az esetleges korlátozást. Az engedélyt
egy eredeti példányban és annyi – rendszámra szóló –, az
engedély legfontosabb adatait tartalmazó engedélykivo-
nattal kell kiadni, ahány autóbusz üzemeltetésére jogosult
a gazdálkodó szervezet. Az autóbuszos személyszállító
engedély és az engedélykivonat harmadik személynek
nem engedhetõ át. Az engedélyt a gazdálkodó szervezet a
székhelyén köteles õrizni, az engedélykivonatot a sze-
mélyszállítás során a jármûvön kell tartani.”

4. §

Az R2. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Ha az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel nem
teljesül, az autóbuszos személyszállító engedély csak szer-
zõdéses és különjárati személyszállításra jogosító érvé-
nyességgel adható ki. Ha e feltételeknek csak egy adott
autóbusz nem felel meg, a menetrend szerinti személyszál-
lításra vonatkozó korlátozás tényét az adott rendszámra
szóló engedélykivonatban kell feltüntetni.”

5. §

Az R2. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A feltételek teljesítése esetén az igazolványt az
NKH regionális igazgatósága a kérelemtõl függõen, de
legfeljebb 5 éves idõtartamra, az üzemeltetõ nevére és a
jármû rendszámára szólóan, 2 példányban adja ki. Az iga-
zolvány egyik példányát az üzemeltetõ a székhelyén köte-
les õrizni, a másik példányt az utasszállítás során az autó-
buszon kell tartani.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti
a) az R1. 3. § (4) bekezdése, 5. § (2) bekezdése,
b) az R2. 6. § (1) bekezdés b) pontja, 6. § (5) bekezdése,

7. § (1) bekezdés b) pontja, 8. § (1) bekezdés e) pontja,
10. § (2) bekezdés b) pontja,

c) az R2. 10. § (3) bekezdésében az „és igazolólapját”
szövegrész.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter



Jogszabálymutató

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel
együttesen kiadott, vagy

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

(Magyar Közlöny 2008. évi 170–179. száma)

A)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel
együttesen kiadott jogszabály

25/2008. (XII. 5.) NFGM–KHEM e. r. a Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési In-
tegrált Közremûködõ Szervezet, közremûködõ szervezet-
ként való kijelölésérõl szóló egyes miniszteri rendeletek
módosításáról (Magyar Közlöny 172. szám, 20843. oldal)

B)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

2008:LXXVIII. tv. a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról (Magyar Közlöny 171.
szám, 20616. oldal)

2008:LXXXII. tv. a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 174. szám, 20944. oldal)

2008:XCI. tv. a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelmé-
rõl szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvé-
nyek módosításáról (Magyar Közlöny 178. szám, 23936.
oldal)

295/2008. (XII. 11.) Korm. r. a felsõoktatási hallgatói
diákigazolványról és a doktorjelölti diákigazolványról
(Magyar Közlöny 176. szám, 21166. oldal)

Miniszteri utasítás

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
11/2008. (HÉ 50.) KHEM

utasítása
a felügyeleti igazolványokról

A felügyeleti igazolványok kiadásának és nyilvántartá-
sának rendjét a következõk szerint állapítom meg:

1. §

Az utasítás hatálya a Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), a

Nemzeti Közlekedési Hatóságra, a Közlekedésbiztonsági
Szervezetre terjed ki.

2. §

A minisztérium állami vezetõi, fõosztályvezetõi, vala-
mint az 1. §-ban meghatározott egyéb szervek felügyeleti
és hatósági jogkörben eljáró ügyintézõi (a továbbiakban:
ügyintézõ) és annál magasabb besorolású köztisztviselõi
részére a felügyeleti és hatósági jogkör gyakorlását iga-
zoló okmányt (a továbbiakban: igazolvány) kell kiállítani.

3. §

A igazolvány fajtái a következõk:
a) a minisztérium állami vezetõi, fõosztályvezetõi ré-

szére a fedõlapon két ezüst sávval ellátott, kék színû iga-
zolvány,

b) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalá-
nak, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet osztály-
vezetõi és annál magasabb beosztású köztisztviselõi részé-
re a fedõlapon, bal oldalt két haránt arany sávval ellátott,
piros színû igazolvány,

c) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalá-
nak, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet ügyinté-
zõi részére a fedõlapon, bal oldalt egy haránt arany sávval
ellátott, piros színû igazolvány,

d) a Nemzeti Közlekedési Hatóság területi szerveinek
vezetõi és ügyintézõi részére a fedõlapon, bal oldalt egy
haránt arany sávval ellátott, piros színû igazolvány.

4. §

(1) Az igazolványt
a) a 3. § a) pontjában megjelölt köztisztviselõk, a

7. §-ban megjelölt személyek, továbbá a Közlekedésbiz-
tonsági Szervezet fõigazgatója, valamint a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság elnöke részére a minisztérium Jogi Fõosz-
tálya állítja ki, és a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter írja alá,

b) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala
köztisztviselõi és a területi szervek vezetõi részére a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala állítja ki, és
az elnök írja alá,

c) az utasítás hatálya alá tartozó szervek – a)–b) pontban
nem említett – vezetõi és ügyintézõi részére a munkáltató
szervezet belsõ szabályzatában meghatározott szervezeti
egység állítja ki, és a szervezet vezetõje írja alá.

(2) Az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány számát,
b) az igazolvány tulajdonosának arcképét és saját kezû

aláírását,
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c) az igazolvány tulajdonosának nevét, beosztását, szü-
letési idejét és helyét, anyja nevét és a lakcímét,

d) az igazolvány tulajdonosát a hivatalos eljárás során
megilletõ jogokat,

e) a közigazgatási szerv – az igazolvány fedõlapján is
feltüntetett – megnevezését, bélyegzõlenyomatát, az iga-
zolvány kiállításának keltét és az igazolvány kiadására jo-
gosult vezetõ aláírását.

(3) A 3. § a)–c) pontjában meghatározott igazolványnak
a (2) bekezdésben említetteken felül tartalmazza az igazol-
vány tulajdonosát – közszolgálati jogviszonya kapcsán –
megilletõ egyéb jogosultságokat és annak gyakorlásának
feltételeit. Az igazolványnak ezt a részét a minisztérium
Jogi Fõosztálya bélyegzõlenyomattal látja el.

(4) Az igazolvány az igazolványban megjelölt év de-
cember 31-ig érvényes. Az igazolvány érvényességének
évenkénti meghosszabbításáról az igazolvány kiállítója
gondoskodik.

5. §

(1) Az igazolvány kiállítója
a) az igazolványokat sorszám szerint állítja ki;
b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról;
c) gondoskodik az igazolványok érvényességi idejének

az igazolványba történõ bejegyzésérõl;
d) az igazolványt bevonja, ha az igazolvány tulajdono-

sának köztisztviselõi jogviszonya megszûnt, az adatokban
változás történt, vagy az igazolvány megrongálódott;

e) gondoskodik az elveszett vagy megsemmisült igazol-
vány érvénytelenségének a a Magyar Közlöny melléklete-
ként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, valamint a minisz-
térium honlapján történõ közzétételérõl;

f) gondoskodik szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal a bevont igazolvány megsemmisítésérõl.

(2) Az igazolványba bejegyzést kizárólag az azzal meg-
bízott személy tehet.

(3) Az igazolványokról vezetett nyilvántartás tartalmaz-
za az igazolvány sorszámát, az igazolvány tulajdonosának
nevét, beosztását és az alkalmazó közigazgatási szerv
megnevezését.

6. §

(1) Az igazolvány tulajdonosa köteles az igazolványt
hivatalos eljárása során magánál tartani.

(2) Az igazolvány tulajdonosa az igazolványt köteles ép
és tiszta állapotban megõrizni, köztisztviselõi jogviszo-
nyának (állami vezetõi jogviszonyának) megszûnése ese-
tén az igazolvány kiállítójának visszaadni.

(3) Ha az igazolvány elveszett, megrongálódott, meg-
semmisült, abban valamely bejegyzés olvashatatlanná vált

vagy az adatokban változás történt – így különösen, ha az
igazolványra jogosító vezetõi megbízást visszavonták –,
az igazolvány tulajdonosa köteles azt az igazolvány kiál-
lítójának haladéktalanul bejelenteni.

7. §

Az igazolvány kiadását a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter indokolt esetben az utasítás hatálya
alá nem tartozó személy részére engedélyezheti.

8. §

(1) Ez az utasítás 2008. december 15-én lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a felügyeleti igazolványokról szóló 32/2007.
(XII. 7.) GKM utasítás. Ez a bekezdés a hatálybalépését
követõ napon veszti hatályát.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Közlemények

A Szerkesztõbizottság
tájékoztatója

a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ
címû hivatalos lap megszüntetésérõl

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. tv. módosításáról rendelkezõ 2008. évi XXV. tör-
vény szerint minisztérium hivatalos lapja „nyomtatott for-
mában akkor terjeszthetõ, ha a tárgyévet megelõzõ év júni-
us 30-án a lap a központi költségvetéshez tartozó szerve-
ken kívüli elõfizetõinek száma a külön jogszabályban
meghatározott számot meghaladja.”

Tekintve, hogy a vizsgált idõszakban – többek között –
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
hivatalos lapjának elõfizetõi példányszáma sem érte el a
nyomtatott kiadás gazdaságosságához szükséges határszá-
mot, tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Közlekedé-
si, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ címû hivatalos lap
2008. december 31. napján megszûnik.

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõben
eddig megjelentetett utasítások, közlemények 2009. janu-
ár 1-jétõl a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hiva-
talos Értesítõben jelennek meg.

Szerkesztõbizottság



A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának
tájékoztatása

a regisztrált gépjármûbontási tevékenységet végzõkrõl, valamint a bontási tevékenységet nem végzõ gépjármûátvevõ helyekrõl
a 2008. szeptember 30-ai állapot szerint

Az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága – a gépjármûfenntartó-tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 12. § (3) be-
kezdésében foglalt feladatának megfelelõen – a gépjármûbontó-tevékenységet végzõ gazdálkodószervezetekrõl és a hozzájuk tartozó bontási tevékenységet nem
végzõ gépjármûátvevõ helyekrõl vezetett nyilvántartásába felvett adatokat a következõk szerint teszi közzé:

Gépjármûbontást végzõ átvevõhelyek

Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Baranya megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

7634 Pécs, Cserkút hrsz.: 0101/7. 2013. október 31. X X X X X X X X X

Horváth György,
7900 Szigetvár, Táncsics M. u. 2.

7900 Szigetvár, Táncsics M. u. 2. 2013. március 31. X X X X X X X X X

Steel Metál Kft.,
7773 Villány, Ady fasor 3/A.

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 34. 2009. december 31. X X X X X X X X X X

Bács-Kiskun megye Áron-Car Bt.,
6200 Kiskõrös, Mohácsi út 57/1.

6200 Kiskõrös, Dózsa Gy. u. 80/3. 2010. március 20. X X X X X X X

Borbényi Autó Kft.,
6237 Kecel, Ifjúság u. 37.

6300 Kalocsa, Kültelek 3. 2008. október 21. X X X X X X

KALO-MÉH Trans Kft.,
6200 Kiskörös, Ciglédi kertek

6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 2010. március 6. X X X X X X X X

Kozák Autóbontó Kft.,
6235 Bócsa, Petõfi S. u. 2.

6235 Bócsa, I. körzet 128/F 2009. december 7. X X X X X X X X

Kun Metál Broker Kft.,
6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 99.

6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 99. 2011. február 5. X X X X X

Muzsik Péter,
6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 10/3.

6131 Szank, Béke u. 133. 2009. szeptember 5. X X X X X X

Osza János,
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 8.

6000 Kecskemét, Gõzmalom u. 1. 2013. március 19. X X X X X X X

Simonyi György Sándor,
6100 Kiskunfélegyháza,
Szélmalom u. 13.

6100 Kiskunfélegyháza,
Csongrádi u. 34.

2011. április 20. X X X X X X X X

Tromf-Controll Kft.,
6000 Kecskemét, Dobó krt. 3.

6100 Kiskufélegyháza,
Csolyósi út 25. (824/4)

2013. augusztus 20. X X X X X X X X

Bács-Kiskun megye
Veszelszki János,
6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.

6000 Kecskemét, Napsugár u. 2. 2013. július 10. X X X X X X X
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Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe
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engedély

érvényességi ideje
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gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Békés megye Afit Kft.,
5700 Gyula, Csabai u. 9.

5700 Gyula, Csabai út 9. 2008. október 30. X X X X X X X

Autó Ideál Kft.,
5600 Békéscsaba, Berényi út 135.

5600 Békéscsaba, Berényi út 135. 2009. augusztus 15. X X X X X X

Dél-magyarországi „MÉH”
Nyersanyaghasznosító Zrt.,
6721 Szeged, Bocskai u. 8/B

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24. 2008. október 1. X X X X X X X

Hõgyes Sándor,
5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1.

5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1. 2009. április 7. X X X X X X

Kellner László,
5600 Békéscsaba, Berényi út 27.

5600 Békéscsaba, Ipari út 17. 2011. április 5. X X X X X X

Roadster Autóbontó Kft.,
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115.

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115. 2010. január 31. X X X X X X X X X

„S & R” Ker. és Szolg. Bt.,
5630 Békés, Szõlõ u. 8.

5700 Gyula, külterület hrsz.: 0585/62. 2009. augusztus 11. X X X X X X

Vas Ker Plusz Kft.,
5630 Békés, Szarvasi út 102.

5630 Békés, Szarvasi út 102. 2012. december 31. X X X X X X X

Wenn Bt.,
5920 Csorvás, Rákóczi út 72.

5920 Csorvás, Rákóczi u. 72. 2011. február 12. X X X X X X X

Zalai Autó Kft.,
5900 Orosháza, Makói u. 35/1.

5900 Orosháza, Makói u. 35/1. 2009. november 23. X X X X X X X

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Black Bontó Trend Bt.,
3527 Miskolc, Besenyõi u. 24.

3527 Miskolc, Besenyõi u. 24. 2010. december 31. X X X X X X X X

Észak-magyarországi MÉH Zrt.,
3527 Miskolc, Besenyõi út 16.

3527 Miskolc, Besenyõi út 16. 2011. március 23. X X X X X X X X X

Farkas Imre,
3573 Sajópetri, Deák F. út 26.

3573 Sajópetri, Egri út 1. 2009. június 30. X X X X X X X X X X

Harangi Kkt.,
3433 Nyékládháza, Széchenyi út 37.

3433 Nyékládháza, Táncsics u. 2009. március 31. X X X X X X X X X X

Kaiser Kft.,
3600 Ózd, Cipó út 9.

3600 Ózd, Kõalja út 111. 2008. december 31. X X X X X X X X

Kék Lajos Zsolt,
3903 Bekecs, Béke u. 62.

3903 Bekecs, Béke u. 62. 2010. október 30. X X X X X X X X

Kiss József,
3400 Mezõkövesd, Mátyás kir. út 237.

3400 Mezõkövesd, Mátyás kir. út 237. 2010. október 15. X X X X X X X

Nagy Sándor,
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 6.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 6. 2010. szeptember 30. X X X X X X X X

Remenyik és Társa Bt.,
3719 Arnód, Esze T. út 10.

3791 Sajókeresztúr, BÉM Ipartelep 2008. november 30. X X X X X X X X X

Tóth Lajos,
3711 Szirmabesenyõ, Széchenyi út 36.

3711 Szirmabesenyõ, tsz-major 2010. július 31. X X X X X X X X

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Tóth László,
3400 Mezõkövesd, Antal út 18.

3400 Mezõkövesd, Eper út 57. 2009. június 30. X X X X X X X X X X
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telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
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gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Budapest Ambrus Ferenc,
1106 Budapest, Keresztúri út 82.

1106 Budapest, Keresztúri út 82. 2009. június 30. X X X X X X

Auto-Fordul Kft.,
1181 Budapest, Sólyom u. 21.

1186 Budapest, Besence u. 8. 2010. december 31. X X X X X x

ERECO Zrt.,
1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 2009. július 31. X X X X X X X X

FE-FERRUM Kft.,
1106 Budapest, Jászberényi u. 18–20.

1106 Budapest, Jászberényi u. 18–20. 2009. október 31. X X X X X

Gazsó Kreatív Bt.,
1214 Budapest, Mikes Kelemen u. 10.

1214 Budapest, Martinovics u. 32. 2008. december 31. X X X X X X

LOACKER Kft.,
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.

1095 Budapest, Hídépítõ u. 15. 2009. október 31. X X X X X X X

MATT-KER Kft.,
1131 Budapest, Kámfor u. 18.

1138 Budapest, Újpalotai út 20–22. 2011. augusztus 31. X X X X X X

MÜ-GU Kft.,
1239 Budapest, Ócsai út 4/A

1239 Budapest, Ócsai út 4/A 2010. április 30. X X X X X X X

Rizmajer György,
1106 Budapest, Keresztúri út 82.

1106 Budapest, Keresztúri út 82. 2008. november 30. X X X X X

Szira Károly,
1108 Budapest, Harmat u. 224.

1108 Budapest, Harmat u. 224. 2010. január 31. X X X X X X

Csongrád megye Autofrance Kft.,
6791 Szeged, Szilva u. 3.

6791 Szeged, Szilva u. 3. 2008. december 9. X X X X X X X X X

Kõsasváry Ernõ ev.,
6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 1418.

6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 1418. 2008. december 17. X X X X X X

Molnár Zsolt ev.,
6640 Csongrád, Széchenyi u. 94.

6640 Csongrád, Széchenyi u. 94. 2008. december 11. X X X X X X

Roncs Autó és Alkatrész Kft.,
6728 Szeged, Kollégiumi út 8.

6728 Szeged, Kollégiumi út 8. 2008. december 9. X X X X X X X X X

Fejér megye Alba Monaco Bt.,
8000 Székesfehérvár,
Szekfû Gy. u. 14.

8141 Sárpentele, Széchenyi Zs. u. 5. 2008. március 31. X X X X X X X

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8052 Fehérvárcsurgó,
Moharakodó ipartelep hrsz.: 0171/2.

2013. április 30. X X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

8000 Székesfehérvár,
Farkasvermi u. 24.

2010. október 31. X X X X X

Földvár Metál Kft.,
7020 Dunaföldvár, Liszt F. u. 46.

2024 Elõszállás, hrsz.: 0485/4. 2010. október 31. X X X X X X X

„Tomy” Autójavító
és Alkatrészkereskedõ Bt.,
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26.

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26. 2013. január 31. X X X X X X X
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Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos
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üzemû szolg. saját ism.

Gyõr-Moson-
Sopron megye

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

9027 Gyõr, Reptéri u. 2. 2009. május 17. X X X X X X

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

9400 Sopron, Ipar krt. 14. 2009. május 17. X X X X X X

Bontótéka Kft.,
9400 Sopron, Bécsi u. 15.

9485 Nagycenk, Vízálló major 2009. augusztus 31. X X X X X X X X X

Cseh Ferenc,
9364 Cirák, Fõ u. 88.

9364 Cirák, Fõ u. 88. 2009. április 28. X X X X X X X

ÉPFU Tanoda Kft.,
9028 Gyõr, Fehérvári u. 80.

9028 Gyõr, Fehérvári u. 80. 2010. február 8. X X X X X X X

ÉP-LAK Generál Kft.,
9126 Gyarmat, Kossuth u. 17.

9126 Gyarmat, hrsz.: 08/13. 2009. március 25. X X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

9028 Gyõr, Sashegy-puszta 1. 2009. június 30. X X X X X

Gulyás László,
9300 Csorna, Béke u. 27.

9300 Csorna, Ady E. út 6. 2013. június 5. X X X X X X X

Gyõrújbaráti Autóbontó Kft.,
9081 Gyõrújbarát,
Széchenyi utcai major, hrsz.: 4548.

9081 Gyõrújbarát,
Széchenyi utcai major, hrsz.: 4548.

2010. december 6.

Kráz Autóbontó és Ker. Kft.,
9184 Kunsziget, Gyõri u. 4.

9153 Öttevény, hrsz.: 075/9. 2010. augusztus 27. X X X X X X X

Lajter Kft.,
9400 Sopron, Gyõri u. 50/H

9400 Sopron, Gyõri u. 50/H
visszavonásig érvé-
nyes

X X X X X X X

Lendvay Autószerviz Kft.,
9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204.

9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204. 2013. augusztus 11. X X X X X X

MÉH-Vit Kft.,
9330 Kapuvár, Babóti sor 21.

9330 Kapuvár, Babóti sor 21. 2009. május 26. X X X X X X

M&M Kereskedelmi és Szolgáltató
E.V., 9200 Mosonmagyaróvár,
Móra F. u. 19.

9200 Mosonmagyaróvár,
Timföldgyári u. 1/A

2010. november 5. X X X X X

Szabó Árpád,
9330 Kapuvár, Szt. István u. 83.

9352 Veszkény, Fõ u. 182. 2010. augusztus 22. X X X X X X

Szõllõsi Miklós,
8545 Gyarmat, Fõ u. 41.

8545 Gyarmat, Fõ u. 41. 2009. június 13. X X X X X X

Hajdú-Bihar megye Charlie-95 Kft.,
4030 Debrecen, Gázvezeték u. 14/B

4273 Hajdúbagos, hrsz: 0135/25 2013. augusztus 15. X X X X X X X X

CZA Kft.,
4029 Debrecen, Pacsirta u. 26.

4031 Debrecen, Határ u. 31. 2008. december 31. X X X X X X X X

EU CAR 04 Kft.,
4030 Debrecen, Diószegi u. 32–34.

4030 Debrecen, Diószegi u. 32-34. 2010. november 15. X X X X X X X

Fa-Fém Autójavító Kft.,
4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1.

4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1. 2010. november 15. X X X X X X X X
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Hajdú-Bihar megye Fazekas M.S. Kft.,
4220 Hajdúböszörmény,
Külsõ Hadházi u. 23.

4220 Hajdúböszörmény,
Külsõ Újvárosi út, hrsz.: 0358/8.

2011. április 15. X X X X X X X

Flivver 8 Bt.,
4033 Debrecen, Szondi u. 22.

4032 Debrecen, Biczó I. kert
01125/73.

2008. december 31. X X X X X X X X

Guj Mária,
4031 Debrecen, Csap u. 10.

4031 Debrecen, Kishatár u. 28. 2013. szeptember 30. X X X X X X X X

Gulya András,
4100 Berettyóújfalu, Népliget u. 15.

4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 61. 2011. április 30. X X X X X X X X

Hevesi Nyugati Bontó Kft.,
4031 Debrecen, Legányi u. 7.

4031 Debrecen, Legányi u. 7. 2009. január 15. X X X X X X X X

Kerukon 2005 Kft.,
4264 Nyírábrány, Iskola u. 32.

4264 Nyírábrány, Iskola u. 32. 2008. október 31. X X X X X X X X

Mitruska Mihály,
4287 Vámospércs, Orgona u. 21.

4287 Vámospércs, Orgona u. 21. 2009. június 30. X X X X X X X X

Sofém Kft.,
4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 2013. július 1. X X X X X X X X

Stabil-Car Kft.,
4010 Debrecen-Pallag,
Daróczi V. u. 18.

4030 Debrecen, Mikepércsi út
0505/12.

2013. szeptember 30. X X X X X X X X

UD Stahl Recycling Kft.,
4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.

4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. 2010. szeptember 30. X X X X X X X

Ungvári Ferenc,
4080 Hajdúnánás, Tizedes u. 21.

4080 Hajdúnánás, Tizedes u. 21. 2010. május 31. X X X X X X X X

Zámmi Kft.,
4150 Püspökladány, Bocskai u. 47.

4150 Püspökladány, Bocskai u. 47. 2009. szeptember 30. X X X X X X X X

Heves megye Autóbontó 60 Kft.,
3000 Hatvan, Papp Malom
hrsz.: 0369/3.

3000 Hatvan, Papp Malom
hrsz.: 0369/3.

2010. április 30. X X X X X X

Bíró János,
3300 Eger, Laktanya út 1.

3397 Maklár, Dózsa György út 34. 2010. augusztus 31. X X X X X

Bucholcz Mario,
3356 Kompolt, Kápolnai út 22.

3356 Kompolt, Kápolnai út 22. 2011. február 1. X X X X X X X X X

Észak-magyarországi MÉH Zrt.,
3527 Miskolc, Fonoda út 1.

3200 Gyöngyös, Kõkút út 1. 2009. szeptember 14. X X X X X X X X X

Márkus Tibor,
3000 Hatvan, Bem J. út 84.

3000 Hatvan, Bem J. út 84. 2009. április 30. X X X X X X X

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Alcufer Kft.,
5000 Szolnok, Gyökér u. 2.

5000 Szolnok, Gyökér u. 2. 2011. július 31. X X X X X X X X

Jászautó Centrum Kft.,
5137 Jászkisér, hrsz.: 0152/6.

5137 Jászkisér, hrsz.: 0152/6. 2013. március 31. X X X X X X

Karcagi Ferro-metál Kft.,
5300 Karcag, Gyarmati út 21/1.

5300 Karcag, Gyarmati út 21/1. 2011. szeptember 30. X X X X X X
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Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Nagy és Éder Kft.,
5000 Szolnok, Nagysándor József u.
hrsz.: 15745/9.

5000 Szolnok, Nagysándor József u.
hrsz.: 15745/9.

2010. július 31. X X X X X X

Papp és Papp Bt.,
5000 Szolnok, Panel u. 17.

5000 Szolnok, Panel u. 17. 2009. április 30. X X X X X X X X X X

Komárom-
Esztergom megye

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50/C 2008. február 17. X X X X X X X X

Autó Göbölös Kft.,
2800 Tatabánya, Környei u. 33.

2800 Tatabánya, Környei u. 33. 2010. szeptember 1. X X X X X X X

Torma Csaba Buli Autóbontó,
2900 Komárom, Arany J. u. 37.

2900 Komárom, Arany J. u. 37. 2009. március 28. X X X X X X X

Vértes-Metál Kft.,
2840 Oroszlány, Illyés Gyula u. 3.

2840 Oroszlány, Szentborbála u. 14.
(Ipari Park)

2012. december 30. X X X X X X X

Nógrád megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

3100 Salgótarján, Salgó út 33. 2011. május 31. X X X X X X X X X

Kim-Via Kft.,
1133 Budapest, Gogol u. 27.

3135 Szécsényfelfalu, Major 2009. november 20. X X X X X X X X X

Maszlik József,
2693 Becske, Fõ út 22.

2693 Becske, Fõ út 22. 2009. május 31. X X X X X X X

Pest megye Autó Mandy Car Kft.,
1154 Budapest, Nádastó u. 99.

2300 Ráckeve, Lórévi út
hrsz.: 0273/37.

2009. március 31. X X X X X X X X X

Autóbontó és Vegyes Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.,
2737 Ceglédbercel, Vasút u. 37.

2213 Monorierdõ, Barátság u.
hrsz.: 0263/18.

2008. november 15. X X X X X X X

Benkõ Kft.,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1.

2143 Kistarcsa, Szabadság u. 28. 2009. október 31. X X X X X X X

Currus Zrt.,
2100 Gödöllõ, Isaszegi út 0174/22.

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 0174/22. 2010. április 30. X X X X X X X X X

Danielisz Lászlóné,
2151 Fót, Vadas dûlõ 126.

2151 Fót, Károlyi u. 44. 2009. március 31. X X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

2880 Vecsés, Széchenyi u. 152.
visszavonásig érvé-
nyes

X X X X X X X X

Forwell-Kamion Kft.,
2340 Kiskunlacháza, Alma u. 2.

2340 Kiskunlacháza, Alma u. 2. 2009. augusztus 15. X X X X X X X X

HEXA-COOP Szövetkezet,
2700 Cegléd, Külsõ Jászberényi út 3.

2700 Cegléd, Külsõ Jászberényi út 3. 2011. május 31. X X X X X X X X X X

Jakab és Szûcs Bt.,
2162 Õrbottyán, Fõ út Ipartelep
hrsz.: 21/62.

2162 Õrbottyán, Fõ út, Ipartelep
hrsz.: 21/62.

2011. december 31. X X X X X X X X

Jap-ker Kft.,
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 2010. december 31. X X X X X X

Kauf-Fer Kft.,
2310 Szigetszentmiklós, Alkotás u. 8.

2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 60. 2009. június 30. X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Pest megye M+P 2004 Kft.,
2049 Diósd, Székely A. u. 5.

2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 1/J.
hrsz.: 3923.

2010. május 31. X X X X X X X X X

Maka és Társa Bt.,
2711 Tápiószentmárton,
Mátyás király u. 6.

2711 Tápiószentmárton, Bem u. 10. 2010. július 30. X X X X X

Mátyás Péter,
2721 Pilis, Homoki szõlõ dûlõ 1.

2721 Pilis, Homoki szõlõ dûlõ 1. 2010. január 31. X X X X X X X X X

Pálóczi-Tim 98. Kft.,
4080 Hajdúnánás, hrsz.: 046/2.

2100 Gödöllõ,
Kõrösi Csoma Sándor u. 40.

2010. november 30. X x X X X X

PIKK-PAKK Kft.,
2000 Szentendre, Kõzúzó u. 18.

2000 Szentendre, Kõzúzó u. 18. 2009. április 30. X X X X X X X

Rozsdás Kft.,
2740 Abony, Baross G. út 2.

2740 Abony, Baross G. út 2. 2010. február 28. X X X X X X X X

Scheuring Tamás,
2085 Pilisvörösvár,
Szent László u. 1/B

2085 Pilisvörösvár,
Szent László u. 1/B

2010. október 31. X X X X x X

Várkonyi-Car-Sped Kft.,
2750 Nagykõrös, Árboc út 38.

2750 Nagykõrös, Szurdok-dûlõ 3. 2010. október 31. X X X X X X X X X

Vas-Méh-Kas Kft.,
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 76.

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 76. 2009. augusztus 31. X X X X X X X

Volánbusz Zrt.,
1091 Budapest, Üllõi út 131.

2700 Cegléd, Külsõ Kõrösi út 2008. december 31. X X X X X

WEDNEX Kft.,
1162 Budapest, Rákosi út 194.

2300 Ráckeve, Lórévi u. hrsz.: 0273. 2011. június 30. X X X X X X X X X

Weiland Autó Kft.,
2521 Csolnok, Tulipán u. 1.

2080 Pilisjászfalu, Tinnyei út 2011. június 31. X X X X X X X X X

Zombori Autóház Kft.,
2750 Nagykõrös, Losonczy u. 39.

2750 Nagykõrös, Ceglédi út 21/C 2009. január 31. X X X X X X X

XV. Camion Kft.,
2131 Göd, Alagút u. 16.

2133 Szõdliget, Ipartelepek
hrsz.: 076/9.

2011. február 28. X X X X X X X

Somogy megye Bock és Sas Kft.,
8618 Kereki, Petõfi u. 2.

8618 Kereki, Petõfi u. 2. 2013. április 30. X X X X X X X X X

Euroautó Kft.,
8600 Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15.

8600 Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15. 2010. december 31. X X X X X X X X X X

Kelet Kkt.,
8652 Siójut, Kossuth u. 16.

8652 Siójut, Kossuth u. 16. 2013. április 30. X X X X X X X X X

Marcali Autójavító Kft.,
8700 Marcali, Berzsenyi u. 97.

8700 Marcali, Berzsenyi u. 97. 2010. április 7. X X X X X X X X

Mezõ-Kex Kft.,
7521 Kaposmérõ, Rákóczi u. 78.

7521 Kaposmérõ, Rákóczi u. 78. 2010. február 1. X X X X X X X X

Nagy Autóbontó Kft.,
8600 Siófok-Szabadifürdõ,
Verebesi u. 12.

8600 Siófok-Szabadifürdõ,
Verebesi u. 12.

2013. április 30. X X X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Somogy megye Nava-Hörby Bt.,
8600 Siófok, Honvéd u. 59.

8600 Siófok, Honvéd u. 59. 2009. szeptember 30. X X X X X X X

Varese Autószerviz Kft.,
8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10.

8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10. 2009. augusztus 31. X X X X X X X

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Barker Kft.,
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 174.

4562 Vaja, Rohodi u. 0119/40. 2010. március 31. X X X X X X X X

Barker Kft.,
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 174.

4400 Nyíregyháza, Petõ u. 1. 2010. szeptember 1. X X X X X X X X

Bio Ház Trade Kft.,
4026 Debrecen, Mester u. 1.

4400 Nyíregyháza, Táltos u. 4. 2009. szeptember 30. X X X X X X X

Bodnár MÉH Kft.,
4600 Kisvárda, Temesvári u. 9.

4600 Kisvárda, Temesvári u. 9. 2013. július 31. X X X X X X X

Dobos László,
4700 Mátészalka, Búza tér 11.

4700 Mátészalka, Ipari u. 8. 2009. július 30. X X X X X X X

Fato Kft.,
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 270.

4400 Nyíregyháza,
Nyíregyházi u. 45/B

2013. augusztus 31. X X X X X X X

Fáradi Bt.,
4623 Tuzsér, Kossuth u. 1.

4623 Tuzsér, Kossuth u. 1. 2009. július 31. X X X X X X X X X

Gyetkó László,
4600 Kisvárda, Magyar u. 18.

4524 Ajak, külterület hrsz.: 0149/2. 2013. május 31. X X X X X X X X

Moravecz Autó,
4400 Nyíregyháza, Kosztolányi u. 3.

4400 Nyíregyháza, Kosztolányi u. 3. 2013. május 31. X X X X X X

Nagy László,
4700 Mátészalka,
Budai Nagy Antal u. 12.

4700 Mátészalka, Kocsordi u. 14. 2013. augusztus 31. X X X X X X X X

Nyírség-MÉH Kft.,
4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A

4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A 2010. szeptember 1. X X X X X X X

Szilent Kft.,
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 4.

4400 Nyíregyháza, Tünde u. 4. 2008. november 30. X X X X X X X X

Tóth Béla,
4800 Vásárosnamény,
Damjanich u. 45.

4800 Vásárosnamény,
Vécsey Károly u. 22–24.

2009. február 28. X X X X X X X X

Tolna megye Duna-Autó Alkatrészker. Kft.,
7045 Györköny, Fõ u. 14.

7030 Paks, Tolnai u. 145. 2010. február 15. X X X X X X X X X X

MOBITAL Kft.,
7150 Bonyhád, Szerdahely 39.

7150 Bonyhád, Szerdahely 39. 2015. február 1. X X X X X X X X X X

Vida Fivérek Hörby Bt.,
7200 Dombóvár, Ivanich u. 47.

7200 Dombóvár, Ivanich u. 47. 2008. január 31. X X X X X X X X X X

Vas megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

9700 Szombathely, Mérleg u. 5. 2010. december 28. X X X X X X X X

Horváth Tibor,
9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72.

9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. 2010. augusztus 3. X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított
neve és címe

Bontási tevékenységet végzõ
telephelyének címe

Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk. tgk. busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû szolg. saját ism.

Vas megye Sprint-Plusz Bt.,
9700 Szombathely,
Külsõ Pozsonyi u. 50.

9700 Szombathely,
Külsõ Pozsonyi u. 50.

2010. március 22. X X X X X X X

TEMPO Autószerviz Kft.,
9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.

9700 Szombathely,
Söptei u. hrsz.: 2008/5.

2015. február 1. X X X X X X X X

Veszprém megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8200 Veszprém, Házgyári u. 3. 2013. június.15. X X X X X X X X

Bakony Volán Zrt.,
8416 Dudar, Vasútállomás 7.

8416 Dudar, Vasútállomás 7. 2009. október 30. X X X X X X X X X

Dorka-Car Kft.,
8330 Sümeg, Külterület hrsz.: 03/12.

8330 Sümeg, Külterület hrsz.: 03/12. 2013. május.31. X X X X X

Észak-dunántúli MÉH Zrt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

8200 Veszprém, Kisréti u. 5. 2009. június 30. X X X X X X X X

Glück és Társa Bt.,
8440 Herend, Kossuth L. u. 151.

8440 Herend, Kültelek 4. 2009. április 30. X X X X X X

Varga és Társa Kft.,
8440 Herend, Orgona u. 2.

8443 Bánd, Petõfi S. u. 66. 2009. május 31. X X X X X X

Vas-Fém Hulladék Kft.,
8400 Ajka, Zagy tér 3.

8400 Ajka, Zagy tér 3. 2010. július 30. X X X X X X X

Zala megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 8. 2015. szeptember 23. X X X X X X X

Barton Károly E.V.,
8360 Keszthely, Zsidi u. 1.

8360 Keszthely, Zsidi u. 1. 2018. május 26. X X X X X

Friedrich Autóház EC.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 43.

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 43. 2010. október 10. X X X X X X X X

Krisztánovits Ttrans Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Csörge út 19,

8900 Zalaegerszeg, Csörge út 19. 2015. február 4. X X X X X X X

Lõrincz Autóbontó Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 7.

8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 82. 2010. március 7. X X X X X X X X

Pintér József,
8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u. 16.

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u. 16. 2010. április 7. X X X X X X X X

R-TEAM ’99 Bt.,
8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 116.

8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 116. 2012. november 7. X X X X X X X X X

Sking-Car Szerviz Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Bem J. u. 7/A

8900 Zalaegereszeg,
Gasparich Márk u. 18.

2014. december 31. X X X X X

Szirti Tibor,
8862 Semjénháza, Ady u. 2.

8800 Nagykanizsa, Bajcsai u.
hrsz.: 0285/7.

2010. december 1. X X X X X X X X
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Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Baranya megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 7600 Pécs, Gomba u. 4.

Steel Metál Kft., 7773 Villány, Ady fasor 3/A 7773 Villány, Ady-fasor 3/A

Bács-Kiskun megye Dél-magyarországi „MÉH” Nyersanyaghasznosító Zrt.,
6721 Szeged, Bocskai u. 8/B

6100 Kiskunfélegyháza, Halasi út 24.

6500 Baja, Nagy István u. hrsz.: 10028/3.

Gajág Kálmán „Nyitott égbolt” Vastelep Egyéni Cég,
6400 Kiskunhalas, Majsai út 8–10.

6400 Kiskunhalas, Majsai út 8–10.

Kalo-Méh Trans Kft., 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 6000 Kecskemét, Kiskõrösi út 10.

Kecskeméti Károly Sándor, 6200 Kiskörös, Izsáki u. 19. 6200 Kiskörös, Izsáki u. 19.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Besenyõi út 16.

Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

G. Nagy Zoltán, 3450 Mezõcsát, Bacsó B. út 24., 3580 Tiszaújváros, Ipartelep, Vasút út 3.

K. és CS. FERR Bt., 3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 19.

Kopándi László, 3680 Encs, Ipartelep Fõ út 51.

Mató ’98 Kft., 3400 Mezõkövesd, Lövõy út 46.

Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Ózdfémker Kft., 3625 Ózd, Bocskai-telep

Révisz Kft., 3900 Szerencs, Déli Ipartelep

Szorgos MÉH Bt., 3950 Sárospatak, Vásárhelyi út, 3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 24.

Vas-Fém MÉH Bt., 3910 Tokaj, Ladányi út 23.

Békés megye
Dél-magyarországi MÉH Zrt., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24.

5520 Szeghalom, Nádasdy u. 64.

5900 Orosháza, Makói út 41.

Budapest

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

1131 Budapest, Madridi u. 7/B

2030 Érd, Fehérvári út 61/B

2200 Monor, Ipar u. 4.

2600 Vác, Rádi u. 1.

2700 Cegléd, Szelei u. 38.

3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

6700 Szeged, Dorozsmai út 35.

7400 Kaposvár, Raktár u. 6.

7600 Pécs, Gomba u. 4.

9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

ALCU TEAM 2000 Kft., 2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

Auto-Fordul Kft., 1181 Budapest, Besence u. 8.

Berfém Kft., 8181 Berhida, Vasút u. 40. hrsz.: 1423.
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Budapest

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

Charbon Kft., 2941 Ács, Gyár u. 32–38.

D és H Metál Kft., 2336 Dunavarsány, Ipari Park, hrsz.: 034/26.

Di-Doméh Kft., 1153 Budapest, Pázmány P. út 61–69.

Eszenyi Zoltán, 2081 Piliscsaba, Zrínyi M. u. 26.

Haker Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 202–208.

Halmi Used Car Bt., 2315 Szigethalom, Mû út 145.

Hasznos Kft., 2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

Henn Sándor, 8230 Balatonszõlõs, Fõ u. 27.

Inter-Metál-V Kft., 1039 Budapest, Bécsi út 343.

Jászmetall Kkt., 5130 Jászapáti, Táncsics M. út 14.

Ju-Fer Bt., 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 5/B

Kasterszky-Car Kft., 2315 Szigethalom, Mû út 256.

KOM-VAS Kft., 2900 Komárom, Marek J. u. 11.

Lom-Fém 2006 Kft., 2700 Cegléd, Trombitás u. 1., hrsz.: 2629/1.

Murafém Kft., 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.

Plan GK Kft., 3300 Eger, Tárkonyi út, hrsz.: 1164/4.

Rapid Vas Kft., 1214 Budapest, Mag u. 3.

Sasa Mix Kft., 8100 Várpalota, Mészáros Lõrinc u. 59.

S-Kortech Kft., 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.

Szinkron Kkt., Szolnok, Thököly út 80.

Szolnok Metál Kft., 5000 Szolnok, Vésõ út 1.

Tolnai és Társa Kft., 2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

Vasló Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 202–206.

VL 2004. Kft., 6794 Üllés, Petõfi dûlõ 151.

V-Terra Kft., 2890 Tata, Dózsa Gy. u. 20–22.

Zalai Autó Kft., 5900 Orosháza, Makói u. 35/1.

MATT-KER Kft., 1131 Budapest, Kámfor u. 18. 1138 Budapest, Újpalotai út 19. hrsz.: 26795/4.

Gyõr-Moson-Sopron megye Észak-dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4. 2890 Tata, Hollósi u. 34.

Méhvit Kft., 9330 Kapuvár, Babóti sor 4. V és V Bt., 9300 Csorna, Bartók B. út 29.

Hajdú-Bihar megye Kerukon 2005 Kft., 4264 Nyírábrány, Iskola u. 32. 9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

Pásztor-Tûz Bt., 4300 Nyírbátor, József Attila u. 59. Méhecske Kft., 2400 Dunaújváros, Verebély u. 3.

Heves megye Eger MÉH telep, 3300 Eger, Nagyváradi út 18. 3300 Eger, Nagyváradi út 18.

Keripszol Bt., 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66. 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.

Keripszol Bt., 3170 Szécsény, Kinizsi út 10. 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

Kovács György vállalkozó, 3360 Heves, Dobó út 30. 3360 Heves, Dobó út 30.

Mató 98 Kft., 3400 Mezõkövesd, Lövõi u. 46. 3300 Füzesabony, Kerecsendi u. 102.

782
K

Ö
Z

L
E

K
E

D
É

S
I,H

ÍR
K

Ö
Z

L
É

S
I

É
S

E
N

E
R

G
IA

Ü
G

Y
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
15.szám



Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Heves megye Metál 60Bt., 3000 Hatvan, Batthyány út 18. 3000 Hatvan, Batthyány út 18.

MetCom Kft., 3032 Apc, Vasút út 8. 3032 Apc, Vasút út 8.

Salgótarján MÉH telep, 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11. 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Jász-Nagykun-Szolnok megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A 5000 Szolnok, Vésõ út 1.

Komárom-Esztergom megye
MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

2800 Tatabánya, Alugyári út 1.

2890 Tata, Dózsa György út 20–22.

Nógrád megye

Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

Keripszol Bt., 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.

Keripszol Bt., 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

Salgótarján MÉH telep, 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Pest megye

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

2030 Érd, Fehérvári út 61/B

2200 Monor, Ipar u. 4.

2600 Vác, Rádi u. 1.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

2330 Dunaharaszti, Soroksári út 34/B

Somogy megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 7400 Kaposvár, Cseri út 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Vas megye Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 9900 Körmend, Rákóczi u. 144–146.

Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. Korán ésTársa Kft., 9900 Körmend, Rákóczi u. 101.

Veszprém megye Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 8400 Ajka, Bartók B. u. 78.

Észak-dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.
Harcos László, 8500 Pápa, Gyõri u.3.

Len-Fa MÉH Kft., 9600 Sárvár, Ipartelep u. 1.

Zala megye Autó-Egerszeg Kft., 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 73. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 73.

AUTÓ-FATÉR KFt., 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65.

Autó-Kanizsa Kft., 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 33. 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 33.

Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72.
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Hirdetés

A Budapesti Szabadkikötõ Logisztikai Zrt.
hirdetménye

Üzleti Szabályzatáról és Díjszabásáról

Értesítjük T. Ügyfeleinket, hogy megjelent a Budapesti Szabadkikötõ Logisztikai Zrt. 2009. január 1-jétõl érvényes
Üzleti Szabályzata, valamint Díjszabása a tárolási, vasútüzemi, egyéb, továbbá hajók részére nyújtott szolgáltatásokra.
Átvehetõ a Budapesti Szabadkikötõ Logisztikai Zrt.-nél (1211 Budapest, Szabadkikötõ út 5–7).

Budapesti Szabadkikötõ Logisztikai Zrt.

784 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 15. szám

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1054 Bp., Akadémia u. 3. Tel.: 471-8133. Telefax: 471-8132.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240,
241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2008. évi éves elõfizetési díj: 28 476 Ft áfával. Egy példány ára: 1260 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: 14 238 Ft áfával.
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ.

HU ISSN 1789–9559

08.3829 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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