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Törvények

2012. évi CXCIII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között
a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„KÖZÖS LÉGTÉR LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI,
VALAMINT A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
MAGYARORSZÁG,
MÁLTA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban együttesen:
az Uniós Szerzõdések) szerzõdõ feleiként és az Európai Unió tagállamaiként, és
AZ EURÓPAI UNIÓ,
egyrészrõl, valamint

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG,
másrészrõl,
Figyelemmel egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság között Brüsszelben
1994. november 28-én aláírt partnerségi és együttmûködési megállapodásra;
Azzal az óhajjal, hogy olyan közös légteret hozzanak létre, amelynek célja a felek piacához való hozzáférés biztosítása,
egyenlõ versenyfeltételek biztosítása és – többek között a biztonságra, a védelemre, a légiforgalmi szolgáltatásra,
a társadalmi kérdésekre és a környezetvédelemre vonatkozó – azonos szabályok betartása mellett;
Azzal az óhajjal, hogy elõmozdítsák a légi közlekedési lehetõségek bõvülését – a légi közlekedési hálózatok fejlesztése
révén is – annak érdekében, hogy eleget tegyenek az utasok és a fuvaroztatók megfelelõ légiközlekedési
szolgáltatások iránti igényeinek;
Felismerve a légi közlekedésnek a kereskedelem, az idegenforgalom és a befektetések elõmozdításával kapcsolatos
jelentõségét;
Figyelemmel a Chicagóban 1944. december 7-én aláírásra megnyitott nemzetközi polgári repülésrõl szóló
egyezményre;
Egyetértve, hogy célszerû a közös légtérre vonatkozó szabályokat az Európai Unióban hatályos vonatkozó
jogszabályokra alapozni, amint azt e megállapodás III. melléklete is elõírja;
Felismerve, hogy a közös légtérre vonatkozó szabályoknak való teljes körû megfelelés lehetõvé teszi a felek számára,
hogy kiaknázzák annak valamennyi elõnyét, ideértve a piacokhoz való hozzáférés megnyitását, továbbá azt, hogy
a fogyasztók, az iparágak és a munkaerõ mindkét fél esetében a legnagyobb elõnyöket élvezzék;
Felismerve, hogy a közös légtér létrehozása, illetve szabályainak végrehajtása adott esetben nem valósulhat meg
átmeneti intézkedések nélkül;
Felismerve a megfelelõ segítségnyújtás jelentõségét ebben a vonatkozásban;
Azzal az óhajjal, hogy lehetõvé tegyék a légi fuvarozók számára, hogy nyílt piacon versenyképes árakat és
szolgáltatásokat nyújtsanak az utazóközönségnek és a fuvaroztatóknak;
Azzal az óhajjal, hogy a légiközlekedési ipar minden ágazata – a légi fuvarozók munkavállalóit is beleértve – részesüljön
a liberalizált megállapodás elõnyeibõl;
Azzal az óhajjal, hogy a nemzetközi légi közlekedésben a legmagasabb fokú biztonságot és védelmet biztosítsák, és
ismételten kifejezésre juttatva a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ, a légi jármûvek mûködését károsan
befolyásoló és az utazóközönségnek a polgári repülés biztonságába vetett bizalmát aláaknázó olyan cselekedetek,
illetve azokkal való fenyegetések miatti súlyos aggodalmukat, amelyek a légi jármûvek védelme ellen irányulnak;
Azzal az óhajjal, hogy a légi fuvarozók számára egyenlõ versenyfeltételeket biztosítsanak, a kölcsönösen elfogadott
szolgáltatások nyújtásához légi fuvarozóik számára méltányos és azonos lehetõségeket teremtve;
Felismerve, hogy az állami támogatások hátrányosan befolyásolhatják a légi fuvarozók közötti versenyt, és
veszélyeztethetik e megállapodás alapvetõ célkitûzéseit;
Megerõsítve a környezetvédelem jelentõségét a nemzetközi légiközlekedési politika fejlesztése és alkalmazása során,
valamint felismerve a szuverén államok jogát arra, hogy e célból megfelelõ intézkedéseket tegyenek;
Tudomásul véve a fogyasztóvédelem jelentõségét, beleértve a Montrealban, 1999. május 28-án létrejött, a nemzetközi
légi szállítás egyes szabályainak egységesítésérõl szóló egyezmény által garantált védelmet;
Azzal a szándékkal, hogy a meglévõ légi fuvarozási megállapodások keretét alapul vegyék, lehetõvé téve a piacokhoz
való hozzáférést, valamint azt, hogy mindkét fél fogyasztói, légi fuvarozói, munkaereje és közösségei a legnagyobb
elõnyöket élvezzék,
A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Fogalommeghatározások
E megállapodás alkalmazásában:
1. „megállapodás szerinti légijáratok” és „meghatározott útvonalak”: az e megállapodás 2. cikke (Forgalmi jogok)
és I. melléklete szerinti nemzetközi légi közlekedés;
2. „megállapodás”: ez a megállapodás, e megállapodás mellékletei és ezek módosításai;
3. „légi közlekedés”: utasok, poggyász, áru és postai küldemények külön-külön vagy együttesen, a nyilvánosság
számára ellenszolgáltatás vagy bérleti szerzõdés fejében igénybe vehetõ, légi jármûveken történõ szállítása,
amely – az egyértelmûség érdekében – magában foglalja a menetrendszerû és a nem menetrendszerû (charter)
szolgáltatást és a teljes árufuvarozási szolgáltatást;
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4. „illetékes hatóságok”: e megállapodás szerinti igazgatási feladatok ellátásáért felelõs kormányhivatalok vagy
kormányzati szervek;
5. „megfelelõség”: a légi fuvarozó alkalmassága nemzetközi légi szolgáltatások mûködtetésére, vagyis a légi
fuvarozó kielégítõ pénzügyi kapacitással és megfelelõ irányítási szakértelemmel rendelkezik, továbbá kész az
említett szolgáltatások mûködtetésére irányadó törvények, rendelkezések és elõírások betartására;
6. „illetõség”: a légi fuvarozó megfelelése a tulajdonnal, a tényleges ellenõrzéssel és az üzleti tevékenység fõ
helyével kapcsolatos követelményeknek;
7. „egyezmény”: a nemzetközi polgári repülésrõl szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírásra megnyitott
egyezmény, beleértve:
a)
az egyezmény 94. cikke a) pontja értelmében hatályba lépett valamennyi olyan módosítást, amelyet
a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió valamely tagállama vagy tagállamai egyaránt ratifikáltak, és
b)
az egyezmény 90. cikke értelmében elfogadott valamennyi hozzá csatolt mellékletet vagy módosítást,
amennyiben az adott melléklet vagy módosítás bármely idõpontban alkalmazandó mind a Moldovai
Köztársaság, mind az Európai Unió egy vagy több tagállama vonatkozásában, az adott kérdésre való
tekintettel;
8. „az ötödik szabadságjog”: egy állam („a jogot biztosító állam”) által egy másik állam légi fuvarozói részére
(„a kedvezményezett állam”) biztosított jog vagy kiváltság nemzetközi légi közlekedési szolgáltatás nyújtására
a jogot biztosító állam és egy harmadik állam területe között azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó szolgáltatás
a kedvezményezett állam területérõl indul ki vagy oda irányul;
9. „teljes költség”: a szolgáltatásnyújtás költsége, továbbá az ésszerû mértékû adminisztratív általános költség,
valamint adott esetben a környezetvédelmi költségeket tükrözõ díjak és illetõségre való tekintet nélkül kiszabott
valamennyi alkalmazandó díj;
10. „nemzetközi légi közlekedés”: az egynél több állam területe feletti légtérben megvalósuló légi közelekedés;
11. „az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás”: az Európai Közösség és tagállamai, az Albán
Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, a Horvát Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Izlandi
Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, a Szerb Köztársaság és az Egyesült Nemzetek
Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója1 között az európai közös légtér létrehozásáról létrejött többoldalú
megállapodás;
12. „az európai szomszédságpolitika partnerországai”: Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Egyiptom,
Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, a Moldovai Köztársaság, Marokkó, a megszállt Palesztin Terület, Szíria,
Tunézia és Ukrajna;
13. „illetõséggel rendelkezõ/illetõségû személy”: a moldovai fél esetében bármely, moldovai illetõségû személy,
az európai fél esetében valamely tagállamban illetõséggel rendelkezõ személy vagy jogalany, amennyiben
a jogalany a moldovai fél esetében moldovai illetõségû személyek, az európai fél esetében pedig valamely
tagállamban vagy a IV. mellékletben meghatározott harmadik országok egyikében illetõséggel rendelkezõ
személyek vagy jogalanyok – közvetlen vagy többségi részesedés címén való – állandó, tényleges ellenõrzése
alatt áll;
14. „mûködési engedélyek”:
i.
az Európai Unió és tagállamai esetében a hatályos, vonatkozó európai uniós jogszabályok értelmében
kiállított mûködési engedélyek és más releváns okmányok vagy tanúsítványok;
ii.
a Moldovai Köztársaság esetében pedig a Moldovai Köztársaság hatályos, vonatkozó jogszabályai
értelmében kiállított tanúsítványok vagy engedélyek;
15. „felek”: egyrészrõl az Európai Unió vagy tagállamai, vagy az Európai Unió és tagállamai, vonatkozó hatáskörüknek
megfelelõen (az európai fél), másrészrõl a Moldovai Köztársaság (a moldovai fél);
16. „ár”:
i.
„légi viteldíjak”: a légi járaton történõ utas- és poggyászszállítás fejében a légi fuvarozó vagy annak ügynöke
vagy más jegyértékesítõ részére fizetendõ díjak, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, ideértve
az ügynöknek és az egyéb kisegítõ szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is; valamint
ii.
„légi díjtételek”: a postai küldemények és áru szállításáért fizetendõ díjak, továbbá ezen árak alkalmazási
feltételei, ideértve az ügynöknek és az egyéb kisegítõ szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is.

1

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. számú határozata értelmében.
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Ez a fogalommeghatározás adott esetben magában foglalja a nemzetközi légi közlekedéssel összefüggésben
biztosított földi szállítást, illetve az alkalmazás feltételeit.
„üzleti tevékenység fõ helye”: a légi fuvarozó azon fél területén található központi irodája vagy székhelye,
amelyen belül a légi fuvarozó elsõdleges pénzügyi feladatait és operatív irányítását gyakorolják, ideértve annak
folyamatos légi alkalmassági irányítását is;
„közszolgáltatási kötelezettség”: a légi fuvarozókra háruló bármely arra vonatkozó kötelezettség, hogy
a meghatározott útvonalon minimális menetrendszerû légi szolgáltatást biztosítsanak, megfelelve
a folyamatosságot, a rendszerességet, az árképzést és a minimális kapacitást érintõ olyan rögzített elõírásoknak,
amelyeknek a légi fuvarozók nem tennének eleget, ha kizárólag üzleti érdekeiket vennék figyelembe. Az érintett
fél a légi fuvarozók számára közszolgáltatási kötelezettségeik teljesítése fejében kompenzációt nyújthat;
„állami támogatás”: bármely, a hatóságok vagy regionális szervezetek, illetve egyéb állami szervezetek által
nyújtott pénzügyi hozzájárulás, azaz:
a)
valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet gyakorlata, amely pénzeszközök – például
juttatások, kölcsönök vagy tõkeinjekció – közvetlen átengedését, pénzeszközöknek a vállalkozás részére
történõ lehetséges közvetlen átruházását, illetve a vállalkozás kötelezettségeinek – például
kölcsöngaranciáknak, tõkeinjekciónak, tulajdonlásnak, csõdvédelemnek vagy biztosításnak – az átvállalását
foglalja magában;
b)
valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet egyébként esedékes bevételérõl lemond,
azt nem hajtja be vagy annak mértékét indokolatlanul csökkenti;
c)
valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet az általános infrastruktúrától eltérõ árukat
vagy szolgáltatásokat biztosít, illetve árukat vagy szolgáltatásokat vásárol; vagy
d)
valamely kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet kifizetéseket teljesít egy finanszírozási
mechanizmus javára, vagy egy magánszervet bíz meg azzal, illetve utasít arra, hogy hajtson végre egy vagy
több olyan feladattípust az a), b) és c) pontban ismertetettek közül, amelyek rendes körülmények között
a kormányra hárulnának, és valójában gyakorlatilag nem különböznek a kormányok által általában követett
gyakorlattól;
és ezáltal a kedvezményezett elõnyhöz jut.
„SESAR”: az egységes európai égbolt technológiai vetülete, amelynek célja, hogy 2020-ra az Unió a légi
közlekedés biztonságos és környezetbarát fejlesztését lehetõvé tevõ hatékony légiforgalmi irányítási
infrastruktúrával rendelkezzen;
„terület”: a Moldovai Köztársaság esetében az országgal határos, és annak fennhatósága, szuverenitása,
protektorátusa vagy mandátuma alatt álló szárazföldi területek és az azokkal határos felségvizek, az Európai Unió
esetében pedig azok a földterületek (szárazföldi területek és szigetek), belvizek és felségvizek, amelyeken
az Uniós Szerzõdések alkalmazandók, az Uniós Szerzõdésekben és az ezeket felváltó okmányokban megállapított
feltételek szerint. E megállapodás Gibraltár repülõterére történõ alkalmazása nem sérti a Spanyol Királyság és
az Egyesült Királyság által a repülõtér helyéül szolgáló terület feletti szuverenitással kapcsolatos jogvitában
elfoglalt jogi álláspontokat, és Gibraltár repülõterének a 2006. szeptember 18-án a tagállamok között fennálló
európai uniós légiközlekedési intézkedések tekintetében való további felfüggesztését a Gibraltár repülõterérõl
szóló, 2006. szeptember 18-án Córdobában elfogadott miniszteri nyilatkozatnak megfelelõen;
„használati díj”: a légi fuvarozókra a repülõtér, a repülõtéri környezet, a légiforgalmi, illetve repülésvédelmi
berendezések vagy szolgáltatások – a kapcsolódó szolgáltatásokat és berendezéseket is beleértve –
igénybevételéért kiszabott díj.

I. CÍM
GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK
2. cikk
Jogok biztosítása
1.

Az e megállapodás I. és a II. mellékletével összhangban mindegyik fél biztosítja a másik fél számára a másik fél légi
fuvarozói által folytatott nemzetközi légi közlekedés tekintetében az alábbi jogokat:
a)
a területén leszállás nélkül történõ átrepülés joga;
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b)

2.

a területén való leszállás joga, amennyiben az nem az utasok, a poggyász, az áru és/vagy a postai
küldemények légi közlekedésbe történõ felvételére vagy kirakására irányul (nem-kereskedelmi célú
leszállás);
c)
meghatározott útvonalon kölcsönösen elfogadott szolgáltatás nyújtása során a területén való leszállás
joga, amennyiben az az utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények – külön-külön vagy együttesen
– légi közlekedésbe történõ felvételére vagy kirakására irányul; valamint
d)
az e megállapodásban meghatározott egyéb jogok.
E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendõ oly módon, mintha az:
a)
jogot adna a Moldovai Köztársaság légi fuvarozói számára – bármely tagállam területén – az adott tagállam
területének egy másik pontja felé tartó utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények ellentételezés
mellett a fedélzetre való felvitelére;
b)
jogot adna az Európai Unió légi fuvarozói számára – a Moldovai Köztársaság területén – a Moldovai
Köztársaság területének egy másik pontja felé tartó utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények
ellentételezés mellett a fedélzetre való felvitelére.

3. cikk
Engedély
Az egyik fél légi fuvarozója által benyújtott üzemeltetési engedélyre irányuló kérelem kézhezvételekor a másik fél
illetékes hatóságai minimális eljárási haladékkal adják ki a megfelelõ engedélyeket, feltéve hogy:
a)
a Moldovai Köztársaság légi fuvarozója esetében:
–
a légi fuvarozó üzleti tevékenységének fõ helye a Moldovai Köztársaságban található, és a légi
fuvarozó a Moldovai Köztársaság alkalmazandó jogszabályaival összhangban érvényes mûködési
engedéllyel rendelkezik; valamint
–
a légi fuvarozó feletti tényleges szabályozási ellenõrzést a Moldovai Köztársaság gyakorolja vagy
tartja fenn; valamint
–
e megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó a Moldovai
Köztársaság és/vagy moldovai illetõségû személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, és
a tényleges ellenõrzést felette a Moldovai Köztársaság és/vagy moldovai illetõségû személyek
gyakorolják.
b)
az Európai Unió légi fuvarozója esetében:
–
a légi fuvarozó üzleti tevékenységének fõ helye az Uniós Szerzõdések értelmében vett tagállam
területén található, és a légi fuvarozó érvényes mûködési engedéllyel rendelkezik; valamint
–
a légi fuvarozó tényleges szabályozási ellenõrzését a légi jármû üzembentartási engedélyének
kiadásáért felelõs tagállam gyakorolja és tartja fenn, és az illetékes hatóság egyértelmûen meg van
határozva; valamint
–
e megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó egy
tagállam és/vagy egy tagállamban illetõséggel rendelkezõ személyek, vagy az e megállapodás
IV. mellékletében felsorolt egyéb államok és/vagy az ezekben illetõséggel rendelkezõ személyek
közvetlen vagy többségi tulajdonában és tényleges ellenõrzése alatt áll;
c)
a légi fuvarozó eleget tesz az illetékes hatóság által szokásosan alkalmazott törvények és rendelkezések
értelmében meghatározott feltételeknek; valamint
d)
a 14. cikkben (A légi közlekedés biztonsága) és a 15. cikkben (A légi közlekedés védelme) foglalt
rendelkezéseket fenntartják és alkalmazzák.

4. cikk
A szabályozási döntések kölcsönös elismerése a légitársaságok megfelelõsége, a tulajdonlás és
az ellenõrzés tekintetében
Az egyik fél légi fuvarozója engedély iránti kérelmének kézhezvételekor a másik fél illetékes hatóságai ugyanúgy
elismerik az elsõ fél illetékes hatóságai által az érintett légi fuvarozó megfelelõségére és/vagy illetõségére
vonatkozóan hozott döntést, mintha ezt a döntést saját illetékes hatóságai hozták volna, és az alábbi a) és b) pontban
foglaltak kivételével ilyen kérdésekkel a továbbiakban nem foglalkoznak.
a)
Amennyiben a légi fuvarozó engedély iránti kérelmének kézhezvételét vagy ilyen engedély megadását
követõen a kedvezményezett fél illetékes hatóságai okkal feltételezik, hogy a másik fél illetékes hatóságai

27506

MAGYAR KÖZLÖNY

b)

•

2012. évi 165. szám

által – többek között a kettõs állampolgárságot érintõ esetekben – hozott döntés ellenére e megállapodás
3. cikkében (Engedély) elõírt, a megfelelõ engedélyek kiadására vonatkozó feltételek nem teljesültek, errõl
haladéktalanul tájékoztatják az említett hatóságokat, feltételezésüket megfelelõen indokolva. Ilyen
esetben bármelyik fél kezdeményezhet konzultációt – ideértve az érintett illetékes hatóságok képviselõivel
folytatott konzultációt is – és/vagy kérhet a feltételezéssel kapcsolatos kiegészítõ információkat, és az ilyen
kérelmeknek a lehetõ leghamarabb eleget kell tenni. Ha a kérdés tisztázatlan marad, az ügyet bármelyik fél
e megállapodás 22. cikke (Vegyes bizottság) szerint létrejött vegyes bizottság elé utalhatja.
Ez a cikk nem vonatkozik az alábbiakkal kapcsolatos döntések elismerésére:
–
biztonsági tanúsítványok vagy engedélyek;
–
védelmi intézkedések; vagy
–
biztosítási fedezet.

5. cikk
Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása
1.

2.

3.

Mindegyik fél illetékes hatósága jogosult arra, hogy a másik fél légi fuvarozójának üzemeltetési engedélyét
elutasítsa, visszavonja, felfüggessze vagy korlátozza, illetve mûködését egyéb módon felfüggessze vagy
korlátozza, amennyiben:
a)
a Moldovai Köztársaság légi fuvarozója esetében:
–
a légi fuvarozó üzleti tevékenységének fõ helye nem a Moldovai Köztársaságban található, vagy
a légi fuvarozó nem rendelkezik a Moldovai Köztársaság alkalmazandó jogszabályaival
összhangban érvényes mûködési engedéllyel; vagy
–
a légi fuvarozó feletti tényleges szabályozási ellenõrzést nem a Moldovai Köztársaság gyakorolja
vagy tartja fenn; vagy
–
e megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó nem áll
a Moldovai Köztársaság és/vagy moldovai illetõségû személyek közvetlen vagy többségi
tulajdonában, illetve a tényleges ellenõrzést felette nem és/vagy moldovai illetõségû személyek
gyakorolják.
b)
az Európai Unió légi fuvarozója esetében:
–
a légi fuvarozó üzleti tevékenységének fõ helye nem az Uniós Szerzõdések értelmében vett
tagállam területén található, vagy a légi fuvarozó nem rendelkezik érvényes mûködési engedéllyel;
vagy
–
a légi fuvarozó tényleges szabályozási ellenõrzését nem a légi jármû üzemben tartási
engedélyének kiadásáért felelõs tagállam gyakorolja vagy tartja fenn, vagy nincs egyértelmûen
meghatározva az illetékes hatóság; vagy
–
e megállapodás 6. cikkének (Befektetés) eltérõ rendelkezése hiányában a légi fuvarozó nem áll egy
tagállam és/vagy egy tagállamban illetõséggel rendelkezõ személyek, továbbá az e megállapodás
IV. mellékletében felsorolt egyéb államok és/vagy az ezekben illetõséggel rendelkezõ személyek
közvetlen vagy többségi tulajdonában, illetve felette a tényleges ellenõrzést nem egy tagállam
és/vagy egy tagállamban illetõséggel rendelkezõ személyek, továbbá az e megállapapodás
IV. mellékletében felsorolt egyéb államok és/vagy az ezekben illetõséggel rendelkezõ személyek
gyakorolják;
c)
a légi fuvarozó nem tett eleget e megállapodás 7. cikkében (Törvények és rendelkezések betartása) említett
törvényeknek és rendelkezéseknek; vagy
d)
a 14. cikkben (A légi közlekedés biztonsága) és a 15. cikkben (A légi közlekedés védelme) foglalt
rendelkezéseket nem tartják fenn vagy nem alkalmazzák; vagy
e)
az egyik fél e megállapodás 8. cikkével (Versenykörnyezet) összhangban azt állapítja meg, hogy
a versenykörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek.
Az e cikkben meghatározott jogok csak a másik fél illetékes hatóságaival történt konzultáció után gyakorolhatók,
kivéve, ha e cikk (1) bekezdése c) vagy d) alpontjának való további meg nem felelés megakadályozása céljából
azonnali intézkedés megtételére van szükség.
Az e cikkben megállapított jogait egyik fél sem használhatja arra, hogy egy fél bármely légi fuvarozójának
engedélyét azon az alapon utasítsa el, vonja vissza, függessze fel vagy korlátozza, hogy az említett légi fuvarozó
nem áll az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás egy vagy több részes fele, illetve az ezekben
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illetõséggel rendelkezõ személyek többségi tulajdonában és/vagy a tényleges ellenõrzést felette nem az európai
közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás egy vagy több részes fele, illetve az ezekben illetõséggel
rendelkezõ személyek gyakorolják, feltéve, hogy az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás
említett részes fele(i) viszonosságot biztosít(anak) és feltéve, hogy az említett részes fél vagy felek az európai
közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás feltételeit alkalmazzák.

6. cikk
Befektetés
1.

2.

E megállapodás 3. cikke (Engedély) és 5. cikke (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy
korlátozása) ellenére a Moldovai Köztársaság légi fuvarozói állhatnak valamely tagállam és/vagy egy tagállamban
illetõséggel rendelkezõ személy többségi tulajdonában vagy tényleges ellenõrzése alatt.
E megállapodás 3. cikke (Engedély) és 5. cikke (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy
korlátozása) ellenére az európai uniós légi fuvarozók állhatnak a Moldovai Köztársaság és/vagy moldovai
illetõségû személy többségi tulajdonában vagy tényleges ellenõrzése alatt e megállapodás 22. cikkének (Vegyes
bizottság) (2) bekezdésével összhangban létrehozott vegyes bizottság elõzetes határozata alapján. Az említett
határozatban meg kell állapítani az e megállapodás szerinti megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetésére,
valamint a harmadik országok és a felek közötti szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket. E megállapodás 22. cikke
(Vegyes bizottság) (8) bekezdésének rendelkezései az említett határozatra vonatkozóan nem alkalmazhatók.

7. cikk
A törvények és rendelkezések betartása
1.

2.

Az egyik fél területére történõ belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan való távozáskor a légi közlekedésben
részt vevõ légi jármûnek az adott területre történõ belépésével, valamint onnan történõ kilépésével kapcsolatos,
illetve a légi jármû üzemeltetésére és irányítására vonatkozó, az adott területen alkalmazandó törvényeknek és
rendelkezéseknek a másik fél légi fuvarozói megfelelnek.
Az egyik fél területére történõ belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan történõ kilépéskor a légi jármûvön
tartózkodó utasoknak, személyzetnek vagy rakománynak az adott területre történõ belépésével, valamint onnan
történõ kilépésével kapcsolatos, az adott területen alkalmazandó törvényeknek és rendelkezéseknek (beleértve
a belépésre, vámkezelésre, bevándorlásra, útlevelekre, vámeljárásokra és karanténra vonatkozó rendelkezéseket,
illetve a postai küldemények esetében a postai rendelkezéseket) a másik fél légi fuvarozóinak utasai, személyzete
vagy rakománya – illetve a nevükben eljáró személyek – megfelelnek.

8. cikk
Versenykörnyezet
1.

2.
3.

4.

5.

A felek megerõsítik, hogy közös célkitûzésük egy, a légi járatok mûködtetésével kapcsolatos tisztességes
versenykörnyezet kialakítása. A felek elismerik, hogy a légi fuvarozók akkor folytatnak a legvalószínûbb módon
tisztességes versenyt, amennyiben ezek a légi fuvarozók teljes mértékben kereskedelmi alapon mûködnek, és
nem részesülnek állami támogatásban.
E megállapodás alkalmazási területén és e megállapodás különös rendelkezéseinek sérelme nélkül az illetõségi
alapon történõ megkülönböztetés tilos.
A versenyt egyes vállalkozások vagy légi közlekedési termékek vagy szolgáltatások elõnyben részesítésével
torzító vagy ezzel fenyegetõ állami támogatás e megállapodás megfelelõ érvényesülésével
összeegyeztethetetlen, amennyiben befolyásolhatja a felek között a légi közlekedési ágazatban zajló
kereskedelmet.
Az e cikkel ellentétes magatartásokat az Európai Unióban alkalmazandó versenyszabályok követelményei szerint
kell megítélni, különösen az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikke alapján, és az európai uniós
intézmények által elfogadott értelmezõ dokumentumok alapján.
Ha az egyik fél azt állapítja meg, hogy a másik fél területén – különösen állami támogatás következtében – olyan
feltételek állnak fenn, amelyek hátrányosan érintenék a légi fuvarozók tisztességes és egyenlõ versenyfeltételeit,
észrevételeket nyújthat be a másik félnek. Ezen túlmenõen kérheti e megállapodás 22. cikke (Vegyes bizottság)
szerinti vegyes bizottság ülésének összehívását. A konzultációkat a kérelem kézhezvételétõl számított 30 napon
belül kell megkezdeni. Amennyiben a konzultációk megkezdésétõl számított 30 napon belül nem jön létre
kielégítõ mértékben megegyezés, ez alapul szolgál a konzultációkat kérõ fél számára a másik fél légi fuvarozója
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(légi fuvarozói) engedélyének elutasítására, visszatartására, visszavonására, felfüggesztésére vagy megfelelõ
feltételekhez kötésére, összhangban e megállapodás 5. cikkével (Az engedély elutasítása, visszavonása,
felfüggesztése vagy korlátozása).
Az e cikk (5) bekezdése szerinti intézkedéseknek megfelelõknek és arányosaknak kell lenniük, hatályukat és
idõtartamukat tekintve pedig a feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk. Az intézkedések kizárólag
az e cikkben említett állami támogatás vagy feltételek elõnyeit élvezõ légi fuvarozó(k)ra irányulhatnak, és nem
sérthetik egyik fél azon jogát sem, hogy a 24. cikk (Védintézkedések) értelmében intézkedést tegyen.
Bármelyik fél – a másik félhez intézett értesítéssel egyidejûleg – kapcsolatba léphet a másik fél területén lévõ,
állami, tartományi vagy helyi szintû illetékes kormányzati szervekkel az e cikkel kapcsolatos kérdések megvitatása
céljából.
E cikk rendelkezései nem sértik a feleknek a területükön meglévõ közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó
törvényeit és rendelkezéseit.

9. cikk
Kereskedelmi lehetõségek
Üzleti tevékenység
1.

2.

A felek egyetértenek abban, hogy a gazdasági szereplõk üzleti tevékenysége elõtti akadályok gátolnák
az e megállapodás révén megvalósítandó elõnyöket. A felek ezért megállapodnak abban, hogy a felek légi
fuvarozóinak üzleti tevékenysége elõtti akadályokat hatékonyan és kölcsönösen megszüntetik, amennyiben
az említett akadályok kereskedelmi ügyleteket gátolhatnak, versenytorzulást idézhetnek elõ vagy gátolhatják
az egyenlõ versenyfeltételek kialakulását.
Az e megállapodás 22. cikkével (Vegyes bizottság) összhangban létrehozott vegyes bizottság az üzleti
tevékenységgel és a kereskedelmi lehetõségekkel kapcsolatos együttmûködési folyamatot alakít ki, nyomon
követi a gazdasági szereplõk elõtt az üzleti tevékenység folytatása során felmerülõ akadályok tényleges leküzdése
terén elért elõrehaladást, és rendszeresen felülvizsgálja a fejleményeket, és ezen belül – szükség esetén –
a jogszabályi és szabályozási változásokkal kapcsolatosakat. Az e megállapodás 22. cikkével (Vegyes bizottság)
összhangban bármelyik fél kérheti a vegyes bizottság ülésének összehívását az e cikk alkalmazására vonatkozó
mindennemû kérdés megvitatása céljából.

A légi fuvarozó képviselõi
3.

4.

A felek légi fuvarozói képviseleteket hozhatnak létre abból a célból, hogy a másik fél területén a légi közlekedést
és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket reklámozzák és értékesítsék, többek között értékesítsék és kiadják saját
és/vagy más légi fuvarozók jegyeit és/vagy légi fuvarleveleit.
A felek légi fuvarozói – a másik félnek a belépésre, a tartózkodásra és a munkavállalásra vonatkozó törvényeivel és
rendelkezéseivel összhangban – bevihetik a másik fél területére és ott foglalkoztathatják a légi közlekedési
szolgáltatás nyújtásához szükséges igazgatási, értékesítési, mûszaki, üzemeltetési és egyéb szakértõ
személyzetet. A személyzettel kapcsolatos ezen követelményeket a légi fuvarozók – döntésük szerint – saját
személyzetükkel vagy a másik fél területén mûködõ és ilyen szolgáltatásoknak a szóban forgó fél területén való
nyújtására engedéllyel rendelkezõ bármely más szervezet, társaság vagy légi fuvarozó szolgáltatásainak
igénybevételével is biztosíthatják. Szükség esetén mindkét fél elõsegíti és felgyorsítja a munkavállalási
engedélyek kiadását az e bekezdés szerinti képviseleteken foglalkoztatott személyzet – köztük a kilencven (90)
napot meg nem haladó, bizonyos ideiglenes feladatokat végzõk – számára, a hatályos törvényekre és
rendelkezéseire is figyelemmel.

Földi kiszolgálás
5.

a)

b)

Az alábbi b) pont sérelme nélkül minden légi fuvarozónak joga van a másik fél területén történõ földi
kiszolgálással kapcsolatban:
i.
saját földi kiszolgálását („saját kiszolgálás”) ellátni, vagy döntése szerint
ii.
a teljes vagy részleges földi kiszolgálást nyújtó, egymással versenyben álló vállalatok közül
választani, amennyiben a felek törvényei és rendelkezései értelmében a piacra jutás számukra
megengedett, és amennyiben ilyen szolgáltatók jelen vannak a piacon.
Az a) pont i. és ii. alpontjában foglalt jogok a másik fél területén alkalmazandó törvények és rendelkezések
szerint korlátozhatók az alábbi földi kiszolgálási szolgáltatások esetében: poggyászkezelés,
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leszállópálya-kezelés, üzemanyag- és kenõanyag-kezelés, áru- és postakezelés az árunak és a postai
küldeményeknek a terminál és a légi jármû közötti fizikai kezelésére tekintettel. Amennyiben az ilyen
korlátozások a saját kiszolgálást nem teszik lehetõvé, és a földi kiszolgálást nyújtó szolgáltatók között nem
áll fenn valódi verseny, minden ilyen szolgáltatásnak valamennyi légi fuvarozó számára egyenlõen és
megkülönböztetéstõl mentesen hozzáférhetõnek kell lennie.

Földi kiszolgálás harmadik felek részére
6.

Valamennyi földi kiszolgálási tevékenységet végzõ társaság jogosult – függetlenül attól, légi fuvarozó-e vagy sem
– a másik fél területén való földi kiszolgálás tekintetében földi kiszolgálási szolgáltatások nyújtására az ugyanazon
repülõtéren mûködõ azon légitársaságok részére, amelyek engedéllyel rendelkeznek és megfelelnek
az alkalmazandó törvényeknek és rendelkezéseknek.

Értékesítés, helyi kiadások és pénzeszközök átutalása
7.

8.

9.

Bármelyik fél bármely légi fuvarozója közvetlenül és/vagy a légi fuvarozó belátása szerint az értékesítési
ügynökein, a légi fuvarozó által kijelölt egyéb közvetítõkön, más légi fuvarozón vagy az interneten keresztül
értékesítheti légi fuvarozási és kapcsolódó szolgáltatásait a másik fél területén. Minden légi fuvarozó jogosult
ilyen fuvarozási szolgáltatást értékesíteni, és bármely személy jogosult ilyen fuvarozási szolgáltatást az érintett
terület valutájában vagy szabadon átváltható valutákban megvásárolni a helyi valutaátváltási szabályozás szerint.
Minden légi fuvarozó jogosult a helyi bevételek szabadon átváltható valutába történõ átváltására és a másik fél
területérõl saját országa és – amennyiben ez nem összeegyeztethetlen az általánosan alkalmazandó
törvénnyekkel és rendeletekkel – a választása szerinti ország vagy országok területére történõ átutalására.
Az átváltást és az átutalást azonnal, korlátozás vagy adó megállapítása nélkül engedélyezni kell a folyó ügyletekre
és átutalásra, a légi fuvarozó átutalásra vonatkozó alapkérelme benyújtásának idõpontjában alkalmazandó
átváltási árfolyamon.
A felek légi fuvarozói a másik fél területén helyi valutában fizethetik ki a helyi kiadásokat, az üzemanyag-vásárlást
is beleértve. A felek légi fuvarozói a másik fél területén mérlegelésük szerint a helyi valutaátváltási szabályozás
szerint szabadon átváltható valutában is kifizethetik az ilyen kiadásokat.

Együttmûködési megállapodások
10. E megállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása vagy felkínálása során a felek bármely légi fuvarozója
kereskedelmi együttmûködési megállapodásokat köthet, például üléshely-bérletre (blocked space) vonatkozó
vagy közös üzemelési (code share) megállapodást:
a)
a felek bármely légi fuvarozójával (légi fuvarozóival); valamint
b)
harmadik ország bármely légi fuvarozójával (légi fuvarozóival); valamint
c)
bármely felszíni (szárazföldi vagy tengeri) fuvarozóval;
feltéve, hogy:
i.
az üzemeltetést végzõ légi fuvarozó rendelkezik a megfelelõ forgalmi jogokkal;
ii.
a forgalmazást végzõ légi fuvarozók rendelkeznek a megfelelõ útvonalengedéllyel; és
iii.
a megállapodások eleget tesznek az ilyen megállapodásokban szokásosan alkalmazott biztonsági
és versenyjogi követelményeknek. A közös üzemelést (code share) is magában foglaló utasszállítás
értékesítése tekintetében a vásárlót az értékesítés alkalmával, de mindenképpen a beszállást
megelõzõen tájékoztatni kell arról, hogy a szolgáltatás egyes szakaszaiban mely fuvarozást végzõ
szolgáltatók fognak eljárni.
11. a)
Az utasszállítás tekintetében, a felszíni fuvarozást végzõ szolgáltatók nem tartoznak a légi közlekedésre
vonatkozó törvények és rendelkezések hatálya alá kizárólag azon az alapon, hogy az ilyen felszíni fuvarozást
a légi fuvarozó a saját nevében végzi. A felszíni fuvarozást végzõ szolgáltatók mérlegelési jogkörrel
rendelkeznek a tekintetben, hogy kötnek-e együttmûködési megállapodásokat. A konkrét
megállapodásokra vonatkozó döntés meghozatala során a felszíni fuvarozást végzõ szolgáltatók
figyelembe vehetik többek között a fogyasztók érdekeit, valamint a technikai, gazdasági, térbeli és
kapacitásbeli korlátokat.
b)
E megállapodás bármely más rendelkezése ellenére a felek légi fuvarozói és közvetett árufuvarozási
szolgáltatói korlátozás nélkül alkalmazhatnak továbbá a légi közlekedéshez kapcsolódó bármilyen felszíni
árufuvarozást a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió területén lévõ bármely pontra vagy pontról, illetve
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harmadik országokban, ideértve valamennyi vámhivatallal rendelkezõ repülõtérre és repülõtérrõl való
szállítást is, és ideértve adott esetben a hatályos törvények és rendelkezések alapján a vámszabad raktárban
lévõ áru fuvarozására való jogosultságo(ka)t is. Az ilyen – felszínen vagy légi úton haladó – áru vámkezelésre
jogosult, illetve azzal a repülõtéri vámhivatalhoz lehet fordulni. A légi fuvarozók dönthetnek úgy, hogy
maguk végzik el a felszíni fuvarozást, vagy egyéb felszíni fuvarozót – beleértve az egyéb légi fuvarozók által
üzemeltetett felszíni fuvarozást és a közvetett légi árufuvarozó szolgáltatókat – bízhatnak meg. Az ilyen
kombinált árufuvarozási szolgáltatásokat a kombinált légi- és a felszíni fuvarozásra kiszabott egységes,
átfogó áron kínálhatják, feltéve hogy a fuvaroztatót nem tévesztik meg az ilyen fuvarozás tényeit illetõen.

Bérlet
12. A felek légi fuvarozói jogosultak a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetésére bármely légi fuvarozótól,
ideértve harmadik országok légi fuvarozóit is, bérelt légi jármû és személyzet alkalmazásával amennyiben az ilyen
megállapodásban részes valamennyi fél eleget tesz az ilyen megállapodásokban részt vevõ felek által szokásosan
alkalmazott törvények és rendelkezések szerinti feltételeknek.
a)
Egyik fél sem írja elõ a berendezését bérbe adó légi fuvarozók számára e megállapodás szerinti forgalmi
jogok meglétét.
b)
A harmadik ország légi fuvarozója légi jármûvének a Moldovai Köztársaság valamely légi fuvarozója általi,
vagy e megállapodás IV. mellékletében említettektõl eltérõ harmadik ország légi fuvarozója légi
jármûvének az Európai Unió egy légi fuvarozója általi, a személyzet is magába foglaló, e megállapodásban
foglalt jogok kihasználására irányuló bérlete (teljes bérlet, wet-leasing) csak kivételes esetben lehetséges
vagy csak átmeneti szükségletet elégíthet ki. A teljes bérletet a bérbe adó légi fuvarozó engedélyét kiadó
hatósághoz elõzetes jóváhagyásra be kell nyújtani, valamint el kell juttatni a másik fél illetékes
hatóságaihoz.

Franchise/márkahasználat
13. A felek légi fuvarozói jogosultak bármelyik fél vagy harmadik ország vállalkozásaival – a légi fuvarozókat is
beleértve – franchise- vagy márkahasználati megállapodásokat kötni, feltéve hogy a légi fuvarozók rendelkeznek
a megfelelõ engedéllyel, és eleget tesznek az ilyen megállapodások tekintetében a felek által szokásosan
alkalmazott törvények és rendelkezések értelmében meghatározott feltételeknek, ideértve különösen
a szolgáltatást üzemeltetõ légi fuvarozó kilétének nyilvánosságra hozatalát.

10. cikk
Vámok és adózás
1.

2.

Az egyik fél területére történõ megérkezéskor a másik fél légi fuvarozói által a nemzetközi légi közlekedésben
üzemeltetett légi jármûvek, azok szokásos felszerelései, az üzem- és kenõanyagok, a mûszaki fogyóeszközök,
a földi berendezések, a pótalkatrészek (a hajtómûveket is beleértve), a légi jármûvek készletei (többek között
az utasok által a repülés alatt korlátozott mennyiségekben megvásárolható vagy elfogyasztható élelmiszerek,
italok és égetett szeszes italok, dohányáru és egyéb termékek), valamint más, kizárólag a nemzetközi légi
közlekedésben részt vevõ légi jármû üzemeltetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatos vagy annak során használt
cikkek a viszonosság alapján mentesek a) az Európai Unió nemzeti vagy helyi hatóságai által kivetett és b) nem
a nyújtott szolgáltatások költségén alapuló valamennyi importkorlátozás, vagyon- és tõkeadó, vámjövedéki adó
és hasonló díj és teher alól, feltéve hogy e berendezések és készletek a légi jármû fedélzetén maradnak.
Viszonossági alapon, az alkalmazandó jogszabályok alapján mentesek továbbá az e cikk (1) bekezdésében
említett adók, vámok, díjak és egyéb terhek alól, a nyújtott szolgáltatás költségén alapuló díjak kivételével:
a)
a valamely fél területére – ésszerû határokon belül – bevitt vagy ott beszerzett, és a másik fél nemzetközi
légi közlekedésben részt vevõ légi fuvarozójának a területet elhagyó légi jármûvén való felhasználás
céljából a légi jármû fedélzetére felvitt készletek, még abban az esetben is, ha ezeket a készleteket
a repülésnek azon fél területére esõ szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték;
b)
az egyik fél területére a másik félnek a nemzetközi légi közlekedésben használt légi jármû mûszaki
kiszolgálása, karbantartása vagy javítása céljából bevitt földi berendezései és pótalkatrészei (beleértve
a hajtómûveket);
c)
az egyik fél területére a másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevõ légi fuvarozójának légi
jármûvén való felhasználás céljából bevitt vagy ott beszerzett üzemanyag, kenõanyagok és mûszaki
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fogyóeszközök, még abban az esetben is, ha ezeket a készleteket a repülésnek azon fél területére esõ
szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték;
d)
a felek vámjogszabályai értelmében, az egyik fél területére bevitt vagy ott beszerzett olyan nyomtatott
anyagok, amelyeket a másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevõ légi fuvarozójának a területet
elhagyó légi jármûvén való felhasználás céljából a fedélzetre felvittek, még akkor is, ha ezeket a készleteket
a repülés azon fél területére esõ szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték; valamint
e)
a repülõtereken és az árufuvarozási terminálokon alkalmazandó biztonsági és védelmi felszerelések.
Az ezzel ellentétes értelmû rendelkezések sérelme nélkül e megállapodás egyetlen rendelkezése sem
akadályozza a feleket abban, hogy egy légi fuvarozónak egy adott terület két pontja között szolgáltatást nyújtó
légi jármûvében történõ felhasználásra szánt és a területükön megkülönböztetésmentes alapon beszerzett
üzemanyagokra adót, vámot, díjat vagy egyéb terhet vessenek ki.
Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett berendezések és készletek esetében elõírhatják azoknak a megfelelõ
hatóságok felügyelete vagy ellenõrzése alá helyezését, illetve a megfelelõ vámok és adók megfizetése nélküli
elszállításának tilalmát.
Az e cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetõk, ha az egyik fél légi fuvarozói az e cikk
(1) és (2) bekezdésében meghatározott tételeknek a másik fél területére történõ átszállítására vagy kölcsönzésére
olyan légi fuvarozóval kötöttek szerzõdést, amely hasonlóképpen élvezi a másik fél által biztosított ilyen
mentességeket.
E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza a feleket abban, hogy adót, vámot, díjat vagy egyéb
terhet vessenek ki az utasok részére értékesített, nem a fedélzeten történõ fogyasztásra szánt árukra,
a területükön belüli két olyan pont között üzemeltetett légi járat mûködtetésének egy szakasza során, ahol
a beszállás vagy a kiszállás engedélyezett.
A felek területén közvetlenül átmenõ forgalomban érintett poggyász és áru mentesül az olyan adók, vámok, díjak
és más hasonló terhek alól, amelyek nem a nyújtott szolgáltatás költségén alapulnak.
A légi jármûvön használt szokásos felszerelések, valamint a bármelyik fél légi fuvarozója által használt légi jármû
fedélzetén szokásosan tárolt anyagok és készletek a másik fél területén csak az adott területen mûködõ
vámhatóságok jóváhagyásával rakodhatók ki. Ebben az esetben azok újraexportálás vagy a vámszabályozásoknak
megfelelõ egyéb eltávolítás idõpontjáig az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetõk.
E megállapodás rendelkezései az importot terhelõ forgalmi adó kivételével nem érintik a hozzáadottérték-adó
területét. Egy tagállam és a Moldovai Köztársaság között a jövedelem és a tõke kettõs adóztatásának elkerülése
tekintetében hatályban lévõ mindenkori vonatkozó egyezmények rendelkezéseit e megállapodás nem
módosítja.

11. cikk
A repülõterek, valamint a légiközlekedési létesítmények és szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos használati díjak
1.

2.

Mindkét fél biztosítja, hogy az egyik fél díjszabásért felelõs illetékes hatóságai vagy szervei által a másik fél légi
fuvarozóira a léginavigációs és légiforgalom-irányítási szolgáltatások, a repülõtér, a repülésvédelmi és
a kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért kivethetõ használati díjak igazságosak, ésszerûek,
indokolatlan megkülönböztetéstõl mentesek és a felhasználók csoportjai között méltányosan megosztottak
legyenek. A 16. cikk (1) bekezdésének (Légiforgalmi szolgáltatás) sérelme nélkül, e díjak tükrözhetik – de nem
haladhatják meg – a repülõtéren vagy a repülõtérrendszeren belül található megfelelõ repülõtéri és
repülésvédelmi létesítmények és szolgáltatások biztosításának a díjszabásért felelõs illetékes hatóságoknál vagy
szerveknél felmerülõ teljes költségét. Az ilyen díjak tartalmazhatják az eszközök értékcsökkenés utáni ésszerû
megtérülését. A használati díjszabás alá tartozó berendezéseket és szolgáltatásokat hatékony és gazdaságos
módon kell biztosítani. A másik fél légi fuvarozóira kivetett ilyen használati díjakat semmilyen esetben sem lehet
a bármely más légi fuvarozó számára a díjak meghatározásakor rendelkezésre álló legelõnyösebb feltételeknél
kedvezõtlenebb feltételekkel kiszabni.
A felek elõírják a területükön a díjszabásért felelõs illetékes hatóságok vagy szervek és a szolgáltatásokat és
a létesítményeket igénybe vevõ légi fuvarozók és/vagy képviselõik közötti konzultációt, valamint biztosítják
a díjszabásért felelõs illetékes hatóságok vagy szervek és a légi fuvarozók vagy képviselõik közötti azon
információk cseréjét, amelyek – e cikk (1) és (2) bekezdésének elveivel összhangban – szükségesek lehetnek
a díjak ésszerûségének megfelelõ felülvizsgálatához. A felek biztosítják, hogy a díjszabásért felelõs illetékes
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hatóságok vagy szervek a felhasználókat a használati díjak módosítására irányuló minden javaslat esetében
ésszerû idõn belül értesítsék annak érdekében, hogy a szóban forgó hatóságok vagy szervek a módosítások
végrehajtása elõtt figyelembe vehessék a felhasználók véleményét.
Az e megállapodás 23. cikke (Vitarendezési eljárás és választottbíráskodás) szerinti vitarendezési eljárások során
csak akkor tekinthetõ úgy, hogy valamely fél megsértette e cikk rendelkezéseit, ha:
a)
elmulasztja a másik fél által kifogásolt díjak vagy gyakorlat ésszerû határidõn belüli felülvizsgálatát; vagy
b)
az ilyen felülvizsgálatot követõen elmulasztja a hatáskörébe tartozó valamennyi, az e cikkel
összeegyeztethetetlen díjak vagy gyakorlat orvoslását szolgáló intézkedést megtenni.

12. cikk
Díjszabás
1.
2.
3.

A felek lehetõvé teszik, hogy az árakat a légi fuvarozók a szabad és tisztességes verseny alapján szabadon
állapítsák meg.
A felek nem követelik meg az árak bejelentését vagy a róluk szóló értesítést.
Az illetékes hatóságok többek között megvitathatják az esetleg jogtalan, ésszerûtlen, megkülönböztetõ jellegû
vagy támogatott árak kérdését.

13. cikk
Statisztikák
1.

2.

Mindkét fél hozzáférést biztosít a másik fél részére a nemzeti törvényekben és rendelkezésekben elõírt
statisztikákhoz, valamint – kérésre – a légi járatok üzemeltetésének felülvizsgálata céljából esetlegesen ésszerûen
szükséges, rendelkezésre álló statisztikai információkhoz.
A felek a 22. cikk (Vegyes bizottság) szerinti vegyes bizottság keretében együttmûködnek e megállapodás szerinti
légi szolgáltatások alakulásának nyomon követése céljából közöttük zajló statisztikai információcsere
megkönnyítése érdekében.

II. CÍM
SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS
14. cikk
A légi közlekedés biztonsága
1.

2.

3.

E megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek e megállapodás
III. melléklete C. részében meghatározott légiközlekedés-biztonsági jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
járnak el, a következõkben megállapított feltételek szerint.
A felek együttmûködnek az e cikk (1) bekezdésében említett jogszabályok Moldovai Köztársaság által történõ
végrehajtásának biztosításában. A Moldovai Köztársaság ennek érdekében e megállapodás hatálybalépésének
napjától kezdve megfigyelõként részt vesz az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség munkájában.
a)
Az e megállapodás III. melléklete C. részében felsorolt jogszabályok Moldovai Köztársaság általi teljes körû
alkalmazása terén elért fokozatos elõrehaladás rendszeresen értékelésre kerül. Az értékeléseket az Európai
Unió a Moldovai Köztársasággal együttmûködésben végzi. Amennyiben a Moldovai Köztársaság úgy ítéli,
hogy e megállapodás III. melléklete C. részében felsorolt jogszabályok teljes körû alkalmazása megtörtént,
értesíti az Európai Uniót arról, hogy indokolt elvégezni az említett értékelést.
b)
Amint a Moldovai Köztársaság teljes körûen alkalmazza e megállapodás III. melléklete C. részében felsorolt
jogszabályokat, az e megállapodás 22. cikkével (Vegyes bizottság) létrehozott vegyes bizottság dönt arról,
hogy a Moldovai Köztársaság – a fent említett megfigyelõi státuszon túl – pontosan milyen minõségben és
milyen feltételek mellett vehet rész az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség munkájában.
A felek biztosítják, hogy amennyiben az egyik fél által lajstromba vett olyan légi jármû, amelynél felmerül
az egyezmény alapján meghatározott nemzetközi légiközlekedés-biztonsági elõírásoknak való meg nem felelés
gyanúja, a másik fél területén lévõ, a nemzetközi légi forgalom számára nyitott repülõtereken leszáll, azt az adott
másik fél illetékes hatóságai által a fedélzeten vagy a légi jármû körül elvégzendõ földi ellenõrzésnek vetik alá
a légi jármû és személyzete okmányainak, valamint a légi jármû és berendezései látható állapotának vizsgálata
érdekében.
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Bármelyik fél bármikor kérelmezhet konzultációt a másik fél által fenntartott biztonsági elõírások
vonatkozásában.
A felek illetékes hatóságai haladéktalanul minden megfelelõ intézkedést megtesznek, ha megállapítják, hogy egy
légi jármû, egy termék vagy egy mûvelet:
a)
nem felel meg az egyezmény alapján meghatározott minimumszabályoknak vagy adott esetben
e megállapodás III. melléklete C. részében meghatározott jogszabályoknak,
b)
komoly – az e cikk (3) bekezdésében említett ellenõrzés során megállapított – aggodalomra ad okot
a tekintetben, hogy a légi jármû vagy a légi jármû üzemeltetése nem felel meg az egyezmény alapján
meghatározott minimumszabályoknak vagy adott esetben e megállapodás III. melléklete C. részében
meghatározott jogszabályoknak, vagy
c)
Komoly aggodalomra ad okot a tekintetben, hogy az egyezmény alapján meghatározott
minimumszabályok vagy adott esetben e megállapodás III. melléklete C. részében meghatározott
jogszabályok tényleges fenntartása és igazgatása nem valósul meg.
Amennyiben az egyik fél illetékes hatóságai az e cikk (5) bekezdése szerinti intézkedést hoznak, arról
– az intézkedés indokolásával együtt – haladéktalanul értesítik a másik fél illetékes hatóságait.
Amennyiben az e cikk (5) bekezdésének alkalmazásában hozott intézkedéseket okafogyottá válásuk után nem
szüntetik meg, a kérdést bármelyik fél a vegyes bizottság elé utalhatja.

15. cikk
A légi közlekedés védelme
1.

2.

3.

4.

5.

6.

E megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek e megállapodás
III. melléklete D. részében meghatározott légiközlekedés-védelmi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
járnak el, a következõkben megállapított feltételek szerint.
Az Európai Bizottság e megállapodás III. mellékletében említett, légiközlekedés-védelemre vonatkozó európai
uniós jogszabályokkal összhangban ellenõrzést végezhet a Moldovai Köztársaságban. A felek megállapítják
az ilyen légiközlekedés-védelmi ellenõrzések eredményeivel kapcsolatos információcseréhez szükséges
mechanizmust.
Mivel a polgári légi jármû, utasai és személyzete biztonságának védelme a nemzetközi légi szolgáltatások
nyújtásának elengedhetetlen feltétele, a felek újólag megerõsítik a polgári légi közlekedés biztonságának
jogellenes beavatkozásokkal szembeni védelmére irányuló kölcsönös kötelezettségüket, és különösen
az alábbiakból eredõ kötelezettségeiket: az egyezmény, a légi jármûvek fedélzetén elkövetett
bûncselekményekrõl és egyéb cselekményekrõl szóló, Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt egyezmény, a légi
jármûvek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdésérõl szóló, Hágában, 1970. december 16-án aláírt
egyezmény, a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésérõl szóló, Montrealban,
1971. szeptember 23-án aláírt egyezmény, a nemzetközi polgári repülést szolgáló repülõterek elleni jogellenes és
erõszakos cselekmények visszaszorításáról szóló, Montrealban, 1988. február 24-én aláírt jegyzõkönyv, valamint
a plasztikus robbanóanyagok megjelölésérõl, azok felderítése céljából létrehozott, Montrealban, 1991. március
1-jén aláírt egyezmény, amennyiben mindkét fél szerzõdõ fele ezen egyezményeknek, valamint a polgári légi
közlekedés védelmére vonatkozó valamennyi egyéb olyan egyezmény és jegyzõkönyv, amelynek mindkét fél
szerzõdõ fele.
A felek megkeresés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légi jármûvek
jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, és más, az ilyen légi jármûvek, azok utasai és
személyzete, valamint a repülõterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények,
továbbá bármely, a polgári légi közlekedés védelme ellen irányuló fenyegetés megelõzésében.
A felek az egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által
megállapított és az egyezmény mellékleteiként meghatározott, a légi közlekedés védelmére vonatkozó
rendelkezésekkel és – azok alkalmazása esetén – a szervezet által javasolt gyakorlattal összhangban cselekszenek,
amennyiben e védelmi rendelkezések a felekre nézve alkalmazandók. Mindkét fél elõírja, hogy a területén
lajstromba vett légi jármûvek üzemeltetõi, azok az üzemeltetõk, amelyek üzleti tevékenységének fõ helye vagy
állandó lakhelye a területükön van, valamint a területükön lévõ repülõterek üzemeltetõi a szóban forgó
légiközlekedés-védelmi rendelkezéseknek megfelelõen járjanak el.
Mindkét fél hatékony intézkedések megtételét biztosítja saját területén a polgári légi közlekedésnek a jogellenes
beavatkozási cselekményektõl való védelme, és ezen belül egyebek mellett az utasok és a kézipoggyász,
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a feladott poggyász átvizsgálása, valamint a teheráruknak és postai küldeményeknek beszállás vagy berakodás
elõtti védelmi ellenõrzése, továbbá a fedélzeten lévõ és a repülõtéri készletek védelmi ellenõrzése, valamint a légi
oldalra és a szigorított védelmi területekre való beléptetés ellenõrzése érdekében. Ezeket az intézkedéseket
a megnövekedett fenyegetéshez kell igazítani. A felek megállapodnak abban, hogy a másik fél elõírhatja légi
fuvarozói számára az e cikk (5) bekezdésében említett légiközlekedés-védelmi rendelkezések betartását az adott
másik fél területére történõ belépéshez, az onnan történõ kilépéshez, illetve az ott tartózkodáshoz.
A felek méltányos megfontolás tárgyává teszik a másik félnek az egyes konkrét fenyegetésekkel szembeni
különleges védelmi intézkedések megtételére irányuló kérelmét. A felek az általuk bevezetni kívánt minden olyan
különleges védelmi intézkedésrõl, amelynek e megállapodás szerinti légi közelekedési szolgáltatásokra jelentõs
pénzügyi vagy mûködési kihatása lehet, elõzetesen tájékoztatják a másik felet, kivéve ha ez vészhelyzet miatt nem
lehetséges. Bármelyik fél kérheti, hogy az ilyen védelmi intézkedések megvitatása céljából kerüljön sor
e megállapodás 22. cikke (Vegyes bizottság) szerinti vegyes bizottság ülésére.
A polgári légi jármû jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye esetén, vagy a polgári légi jármû, annak
utasai és személyzete, a repülõterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni egyéb jogellenes
cselekmény vagy ennek veszélye esetén a felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elõsegítése és
más, az effajta cselekmények vagy veszélyek gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelõ
intézkedések megtétele révén.
Mindegyik fél megtesz minden olyan intézkedést, amelyet ésszerûnek tart annak biztosítására, hogy a területén
a földön tartózkodó és jogellenes hatalomba kerítés vagy egyéb jogellenes cselekményeknek kitett légi jármû
a földön maradjon, hacsak annak felszállását az emberi élet védelmére vonatkozó kényszerítõ kötelezettség
szükségessé nem teszi. Ilyen intézkedések meghozatalára lehetõleg kölcsönös konzultáció alapján kerül sor.
Amennyiben az egyik fél megalapozottan véli úgy, hogy a másik fél nem e cikk légiközlekedés-védelmi
rendelkezéseinek megfelelõen járt el, azonnali konzultációt kérhet a másik féltõl.
E megállapodás 5. cikkének (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása) sérelme
nélkül, amennyiben a kérelemtõl számított tizenöt (15) napon belül nem sikerül kielégítõ megegyezésre jutni,
ez alapul szolgál mindkét fél egy vagy több légi fuvarozója üzemeltetési engedélyének visszatartására,
visszavonására, korlátozására, illetve feltételekhez kötésére.
Azonnali és rendkívûli fenyegetés esetén a fél a tizenöt (15) nap letelte elõtt is hozhat átmeneti intézkedéseket.
Az e cikk (11) bekezdésével összhangban hozott bármely intézkedést meg kell szüntetni, amint a másik fél teljesíti
e cikk valamennyi rendelkezését.

16. cikk
Légiforgalmi szolgáltatás
1.

2.

3.

E megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek e megállapodás
III. melléklete B. részében meghatározott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el, a következõkben
megállapított feltételek szerint.
A szerzõdõ felek együttmûködnek a légiforgalmi szolgáltatás terén annak érdekében, hogy az egységes európai
égboltot ki lehessen terjeszteni a Moldovai Köztársaság területére is a jelenlegi biztonsági elõírások és általában
az európai légiforgalmi mûveletek javítása, a légiforgalmi irányítási kapacitások optimalizálása, a késések
csökkentése és a környezetvédelmi hatékonyság fokozása céljából. A Moldovai Köztársaság ennek érdekében
e megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve megfigyelõként részt vesz az egységes égbolttal foglalkozó
bizottság munkájában. A légiforgalmi szolgáltatás területén folytatott együttmûködés nyomon követéséért és
elõmozdításáért a vegyes bizottság felel.
Annak érdekében, hogy területükön leegyszerûsítsék az egységes európai égbolt alkalmazását:
a)
A Moldovai Köztársaság megteszi a szükséges intézkedéseket a légiforgalmi szolgáltatás intézményi
struktúráinak az egységes európai égbolthoz való igazítása érdekében, különös tekintettel a léginavigációs
szolgáltatóktól legalább mûködésükben független, illetékes nemzeti felügyeleti szervek létrehozására;
valamint
b)
Az Európai Unió bevonja a Moldovai Köztársaságot az egységes európai égbolthoz kapcsolódó
léginavigációs szolgálatok, a légtér és az interoperabilitás területét érintõ fõbb operatív
kezdeményezésekbe, elsõsorban azáltal, hogy a Moldovai Köztársaság erõfeszítéseinek a funkcionális
légtérblokkok kialakításába való korai bevonása, valamint a SESAR megfelelõ koordinálása révén.
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17. cikk
Környezetvédelem
1.

2.
3.

4.

A felek elismerik, hogy a környezetvédelem fontos szerepet játszik a nemzetközi légiközlekedési politika
kidolgozása és végrehajtása során. A felek megerõsítik, hogy a polgári légi közlekedés által a környezetre kifejtett
hatás csökkentéséhez hatékony globális, regionális, nemzeti és/vagy helyi szintû fellépés szükséges.
E megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek e megállapodás
III. melléklete E. részében meghatározott légi közlekedési jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.
A felek elismerik az együttmûködés fontosságát, valamint annak a jelentõségét, hogy a légi közlekedés által
a környezetre gyakorolt hatást többoldalú tárgyalások keretében vizsgálják meg, és biztosítsák az enyhítõ
intézkedéseknek e megállapodás célkitûzéseivel való teljes körû összeegyeztethetõségét.
E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ oly módon, mintha az korlátozná a felek illetékes
hatóságainak azzal kapcsolatos hatáskörét, hogy a légi közlekedés környezeti hatásainak kiküszöbölése vagy
egyéb módon történõ kezelése céljából megfelelõ intézkedéseket hozzanak, feltéve hogy az ilyen intézkedések
teljes mértékben összeegyeztethetõk a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel, és azokat
illetõségre való tekintet nélkül alkalmazzák.

18. cikk
Fogyasztóvédelem
E megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek e megállapodás
III. melléklete G. részében meghatározott légi közlekedési jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.

19. cikk
Számítógépes helyfoglalási rendszerek
E megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek e megállapodás
III. melléklete H. részében meghatározott légi közlekedési jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.

20. cikk
Szociális szempontok
E megállapodás II. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek e megállapodás
III. melléklete F. részében meghatározott légi közlekedési jogszabályok rendelkezéseivel összhangban járnak el.

III. CÍM
INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK
21. cikk
Értelmezés és végrehajtás
1.

2.
3.
4.

5.

A felek meghozzák valamennyi megfelelõ – általános vagy egyedi – intézkedést az e megállapodásból eredõ
kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében, valamint tartózkodnak bármely olyan intézkedéstõl, amely
veszélyeztetné e megállapodás célkitûzéseinek elérését.
Mindegyik fél felelõs e megállapodásnak a saját területén való megfelelõ végrehajtásáért, különös tekintettel
a III. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésre vonatkozó rendeletekre és irányelvekre.
Mindegyik fél megadja az összes szükséges információt és segítséget a másik félnek az esetleges jogsértésekre
vonatkozó, a másik fél által e megállapodásnak megfelelõen, saját hatáskörében elvégzett vizsgálatok esetében.
Amennyiben a felek e megállapodás által rájuk ruházott hatáskörükben a másik fél érdekeltségébe tartozó és
a másik fél hatóságait vagy vállalkozásait érintõ kérdésben járnak el, a végsõ döntést megelõzõen teljes körûen
tájékoztatják a másik fél illetékes hatóságait, és lehetõséget biztosítanak számukra észrevételeik megtételére.
Amennyiben e megállapodás rendelkezései és e megállapodás III. mellékletében említett jogszabályok
rendelkezései lényegében megegyeznek az Uniós szerzõdések vonatkozó szabályaival vagy az Uniós szerzõdések
alkalmazásában elfogadott jogszabályokkal, ezeket a rendelkezéseket végrehajtásuk és alkalmazásuk során
az Európai Bíróság és az Európai Bizottság által hozott vonatkozó ítéletekkel és határozatokkal összhangban kell
értelmezni.
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22. cikk
A vegyes bizottság
1.

Létrejön a felek képviselõibõl álló vegyes bizottság (a továbbiakban: vegyes bizottság), amely e megállapodás
alkalmazásáért felel és biztosítja annak megfelelõ végrehajtását. Ebbõl a célból a vegyes bizottság ajánlásokat
tesz, és e megállapodásban kifejezetten elõírt esetekben határozatokat hoz.
2. A vegyes bizottság konszenzussal fogadja el határozatait, melyek a felekre nézve kötelezõ erõvel bírnak.
A határozatokat a felek a saját szabályaiknak megfelelõen hajtják végre.
3. A vegyes bizottság – határozat révén – elfogadja eljárási szabályzatát.
4. A vegyes bizottság szükség szerint ülésezik. Bármelyik fél kérheti ülés összehívását.
5. E megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármely kérdés megoldása érdekében bármelyik
fél kérheti a vegyes bizottság összehívását. Az ülést a lehetõ legkorábbi idõpontra, de legkésõbb a kérelem
kézbesítésétõl számított két hónapon belül kell összehívni, kivéve, ha errõl a felek másként állapodnak meg.
6. E megállapodás megfelelõ végrehajtása érdekében a felek információt cserélnek, és bármelyik fél kérésére
konzultációkat tartanak a vegyes bizottság keretében.
7. Amennyiben valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy a vegyes bizottság egy határozatát a másik fél nem megfelelõen
hajtja végre, az elõbbi kérheti a kérdésnek a vegyes bizottság keretében történõ megvitatását. Amennyiben
a vegyes bizottság a megkeresést követõ két hónapon belül nem tudja megoldani az ügyet, a kérelmezõ fél
e megállapodás 24. cikke (Védintézkedések) értelmében megfelelõ védintézkedéseket fogadhat el.
8. Az e cikk (2) bekezdése sérelme nélkül, amennyiben a vegyes bizottság a megkeresését követõ hat hónapon belül
az elé utalt kérdésben nem hoz határozatot, a felek a 24. cikk (Védintézkedések) alapján megfelelõ átmeneti
védintézkedéseket fogadhatnak el.
9. E megállapodás 6. cikkével (Befektetés) összhangban a vegyes bizottság megvizsgálja a többségi részesedéssel
eszközölt kétoldalú befektetéseket érintõ kérdéseket, illetve a felek légi fuvarozóinak tényleges ellenõrzésében
történõ változásokat.
10. E megállapodás 14. cikkével (A légi közlekedés biztonsága) összhangban a vegyes bizottság nyomon követi azt
a folyamatot, amely során a Moldovai Köztársaság lajstromából kikerülnek e megállapodás aláírásának
idõpontjában szereplõ azon légi jármûvek, amelyek nem teljesítik az egyezmény értelmében meghatározott
nemzetközi légiközlekedés-biztonsági elõírásokat. A vegyes bizottság továbbá nyomon követi, hogy
e megállapodás II. mellékletében említett átmeneti idõszak során miként kerülnek a forgalomból kivonásra azok
az e megállapodás aláírásának napján a Moldovai Köztársaságban lajstromozott és a Moldovai Köztársaság
szabályozási ellenõrzése alá tartozó üzemeltetõk által használt légi jármûvek, amelyek nem rendelkeznek
e megállapodás III. melléklete C. részében felsorolt, vonatkozó európai uniós jogszabályokkal összhangban
kiállított típusbizonyítvánnyal e megállapodás II. melléklete (7) bekezdésében említett légi jármûvek számának
fokozatos csökkentése céljából.
11. A vegyes bizottság továbbá segíti az együttmûködést azáltal, hogy:
a)
felülvizsgálja e megállapodás szerinti légi szolgáltatásokat érintõ piaci feltételeket;
b)
kezeli és lehetõség szerint hatékonyan rendezi az olyan, az üzleti tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket,
amelyek többek között akadályozhatják a piacra jutást és az e megállapodás szerinti szolgáltatások
zavartalan mûködését, és ezáltal egyenlõ versenyfeltételeket, szabályozási konvergenciát biztosít és
minimálisra csökkenti a kereskedelmi célú járatok üzemeltetõinek szabályozási terhét;
c)
ösztönzi a védelem, a biztonság, a környezetvédelem, a légiközlekedési infrastruktúra (a résidõket is
beleértve), a versenykörnyezet és a fogyasztóvédelem területén a szakértõi szintû, új jogszabályi vagy
szabályozási kezdeményezésekrõl és fejleményekrõl szóló eszmecseréket;
d)
rendszeresen megvizsgálja e megállapodás alkalmazása során fellépõ társadalmi hatásokat, különösen
a foglalkoztatás területén, és megfelelõ válaszokat dolgoz ki a jogosnak talált aggályokra;
e)
mérlegeli e megállapodás továbbfejlesztésének lehetséges területeit, ideértve e megállapodás
módosítására irányuló ajánlást is;
f)
konszenzusos alapon megállapodik e megállapodás érvényesüléséhez közvetlenül kapcsolódó
javaslatokról, stratégiákról vagy eljárási jellegû dokumentumokról;
g)
megvizsgálja és fejleszti e megállapodás hatálya alá tartozó területeken a technikai segítségnyújtást;
valamint
h)
elõmozdítja az együttmûködést az érintett nemzetközi fórumokon.
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23. cikk
Vitarendezés és választottbíráskodás
1.

2.

3.
4.
5.

Ha e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a felek között vita merül fel, azt a felek
elsõsorban a vegyes bizottság keretében folytatott hivatalos konzultációk révén törekszenek rendezni
e megállapodás 22. cikkének (Vegyes bizottság) (5) bekezdésével összhangban.
Az e cikk (1) bekezdésével összhangban nem rendezhetõ, e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével
kapcsolatos vitákat bármelyik fél három választottbíróból álló választottbírói testület elé viheti, az alábbiakban
megállapított eljárás szerint:
a)
a választottbírói testület általi választottbíráskodás iránti kérelemrõl a másik fél által diplomáciai úton
eljuttatott értesítés kézhezvételének idõpontjától számított hatvan (60) napon belül mindkét fél kinevez
egy-egy választottbírót; a harmadik választottbírót a két másik választottbíró további hatvan (60) napon
belül nevezi ki. Amennyiben az egyik fél a megállapított idõn belül nem nevezte ki a választottbírót, vagy
a harmadik választottbíró kinevezése nem történik meg a meghatározott idõn belül, bármelyik fél felkérheti
az ICAO Tanácsának elnökét, hogy nevezze ki a választottbírót vagy adott esetben a választottbírókat;
b)
a fenti a) pont értelmében kinevezett harmadik választottbíró harmadik államban rendelkezik illetõséggel
és a választottbírói testület elnökeként jár el;
c)
a választottbírói testület elfogadja eljárási szabályzatát; valamint
d)
a választottbírói testület végsõ határozatára is figyelemmel, a választottbíráskodás kezdeti költségei a felek
között egyenlõen oszlanak meg.
A választottbírói testület – bármelyik fél kérelmére – utasíthatja a másik felet átmeneti kedvezményes
intézkedések végrehajtására a választottbírói testület végleges határozatáig.
A választottbíróság bármely ideiglenes vagy végleges határozata a felekre nézve kötelezõ.
Amennyiben valamelyik fél a választottbírói testület e cikk rendelkezései szerinti határozatáról szóló értesítéstõl
számított harminc (30) napon belül nem az említett határozatnak megfelelõen jár el, a másik fél – e mulasztás
fennálltáig – a vétkes félnek e megállapodás alapján biztosított jogait vagy kiváltságait korlátozhatja,
felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

24. cikk
Védintézkedések
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

A felek minden általános vagy különös intézkedést meghoznak, amelyek e megállapodás szerinti kötelezettségeik
teljesítéséhez szükségesek. A szerzõdõ felek gondoskodnak az e megállapodásban rögzített célkitûzések
megvalósításáról.
Amennyiben az egyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette e megállapodás szerinti kötelezettségét,
megfelelõ védintézkedéseket tehet. A védintézkedéseket – tárgyi és idõbeli hatályukra tekintettel – a helyzet
orvoslásához vagy e megállapodás egyensúlyának fenntartásához okvetlenül szükséges mértékre kell korlátozni.
Azon intézkedéseket kell elõnyben részesíteni, amelyek e megállapodás érvényesülését a legkevésbé zavarják.
A védintézkedések meghozatalát mérlegelõ fél a vegyes bizottságon keresztül haladéktalanul értesíti a többi
felet, és valamennyi fontos információt a rendelkezésükre bocsát.
A felek a vegyes bizottság keretében haladéktalanul konzultációkat kezdenek egy kölcsönösen elfogadható
megoldás elfogadása érdekében.
A 3. cikk (Engedély) d) pontja, a 5. cikk (Az engedély elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása)
(1) bekezdése d) pontja, valamint a 14. cikk (A légi közlekedés biztonsága) és a 15. cikk (A légi közlekedés védelme)
sérelme nélkül, az érintett fél nem hozhat védintézkedést az e cikk (3) bekezdése szerinti értesítés idõpontját
követõ egy hónap végéig, kivéve ha az e cikk (4) bekezdése szerinti konzultációs eljárás az említett idõtartam
lejárta elõtt befejezõdik.
Az érintett fél haladéktalanul értesíti a vegyes bizottságot a meghozott intézkedésekrõl, és valamennyi fontos
információt a rendelkezésére bocsát.
Az e cikk rendelkezései alapján hozott valamennyi intézkedést fel kell függeszteni, amint a vétkes fél eleget tesz
e megállapodás rendelkezéseinek.
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25. cikk
Kapcsolat más megállapodásokkal
1.

2.

3.

E megállapodás rendelkezései a Moldovai Köztársaság és a tagállamok között hatályban lévõ kétoldalú
légiközlekedési megállapodások vonatkozó rendelkezései helyébe lépnek. Az ilyen kétoldalú megállapodásokból
eredõ és e megállapodás hatálya alá nem tartozó hatályos forgalmi jogok azonban továbbra is gyakorolhatók,
feltéve hogy a tagállamok és a valamely tagállamban illetõséggel rendelkezõ személyek között nem tesznek
megkülönböztetést.
A felek bármelyik fél kérésére konzultációt folytatnak a vegyes bizottság keretei között az arra vonatkozó ajánlás
meghozatala céljából, hogy csatlakozzon-e a Moldovai Köztársaság az európai közös légtér létrehozásáról szóló
megállapodáshoz.
Amennyiben a felek többoldalú megállapodás szerzõdõ felévé válnak, vagy jóváhagynak valamely, az ICAO vagy
más nemzetközi szervezet által elfogadott, e megállapodás hatálya alá tartozó kérdéseket érintõ határozatot,
a vegyes bizottság keretében konzultálnak annak meghatározása céljából, hogy e fejlemények figyelembevétele
érdekében felül kell-e vizsgálni e megállapodást.

26. cikk
Módosítások
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Amennyiben valamelyik fél módosítani kívánja e megállapodás rendelkezéseit, errõl a döntésérõl megfelelõen
értesíti a vegyes bizottságot.
A vegyes bizottság – az egyik fél javaslatára – e cikkel összhangban konszenzussal határozhat e megállapodás
mellékleteinek módosításáról.
E megállapodás módosítása a vonatkozó belsõ eljárások felek által történõ végrehajtását követõen lép hatályba.
E megállapodás nem érinti a felek azon jogát, hogy a megkülönböztetésmentesség elvére és e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel egyoldalúan új jogszabályokat fogadjanak el vagy módosítsák akár a légi
közlekedésre, vagy e megállapodás III. mellékletében említett valamely kapcsolódó területre vonatkozó
jogszabályaikat.
Amennyiben bármelyik fél a légi közlekedés területén vagy e megállapodás III. mellékletében említett valamely
kapcsolódó területen új jogszabályt kíván elfogadni vagy meglévõ jogszabályt módosítani, adott esetben
lehetõség szerint tájékoztatja errõl a másik felet. Bármelyik fél kérésére eszmecserére kerülhet sor a vegyes
bizottság keretein belül.
Amennyiben bármelyik fél a légi közlekedés területén vagy e megállapodás III. mellékletében említett kapcsolódó
területen új jogszabályt fogad el vagy meglévõ jogszabályt módosít, errõl rendszeresen és a lehetõ leghamarabb
tájékoztatja a másik felet. A vegyes bizottság bármelyik fél kérésére az ezt követõ hatvan (60) napon belül
eszmecserét tart az új jogszabály vagy módosítás hatásáról, e megállapodás megfelelõ érvényesülése érdekében.
A vegyes bizottság az e cikk (6) bekezdésében említett eszmecserét követõen:
a)
határozatot fogad el e megállapodás III. mellékletének felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy abba
a viszonosság alapján szükség esetén integrálják a kérdéses új jogszabályt vagy módosítást;
b)
határozatot fogad el, amelyben megállapítja hogy a kérdéses új jogszabály vagy módosítás összhangban áll
e megállapodással; vagy
c)
egyéb, ésszerû határidõn belül elfogadandó intézkedést ajánl, e megállapodás megfelelõ
érvényesülésének biztosítása érdekében.

27. cikk
Megszûnés
Bármelyik fél, bármely idõpontban diplomáciai úton írásban értesítheti a másik felet az e megállapodás
megszüntetésére irányuló döntésérõl. Ezt az értesítést egyidejûleg az ICAO-nak is meg kell küldenie. E megállapodás
a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) forgalmi idénye végén, greenwichi középidõ szerint éjfélkor szûnik
meg, egy évvel a megszûnésrõl történõ írásbeli értesítés keltét követõen, kivéve, ha ezen idõszak lejárta elõtt a felek
kölcsönösen megegyeznek a bejelentés visszavonásáról.
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28. cikk
Nyilvántartásba vétel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél
és az Egyesült Nemzetek Titkárságánál
Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkével összhangban ezt a megállapodást és bármilyen módosítását
a hatálybalépését követõen az ICAO és az Egyesült Nemzetek Titkársága nyilvántartásba veszi.

29. cikk
Ideiglenes alkalmazás és hatálybalépés
1.

2.

Ez a megállapodás a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utóbbi értesítés keltét követõ
egy hónappal lép hatályba, amely megerõsíti, hogy e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi
eljárás lezárult. E jegyzékváltás során a Moldovai Köztársaság eljuttatja az Európai Unió Tanácsának Fõtitkársága
számára az Európai Uniónak és tagállamainak szóló diplomáciai értesítését, az Európai Unió Tanácsának
Fõtitkársága pedig eljuttatja a Moldovai Köztársaság számára az Európai Uniótól és tagállamaitól származó
diplomáciai értesítést. Az Európai Unió és tagállamai által küldött diplomáciai jegyzékben minden egyes tagállam
megerõsíti, hogy e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárásoknak eleget tett.
E cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a felek megállapodnak abban, hogy – belsõ eljárásaikkal és/vagy hazai
jogszabályaikkal összhangban – e megállapodást aláírásának idõpontjától kezdve ideiglenesen alkalmazzák.

Fentiek hiteléül, az alulírott, erre kellõen feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.
Kelt: Brüsszelben 2012. június 26-án, két-két eredeti példányban a Felek valamennyi hivatalos nyelvén; a szövegek
mindegyike egyaránt hiteles.
Az Európai Unió nevében

A Moldovai Köztársaság nevében

I. melléklet

Megállapodás szerinti légijáratok és meghatározott útvonalak
1.

2.

3.

2

Mindkét fél lehetõvé teszi a másik fél légi fuvarozói számára, hogy az alábbiakban meghatározott útvonalakon
légi közlekedési szolgáltatást nyújtsanak:
a)
az Európai Unió légi fuvarozói esetében: Bármely pont az Európai Unión belül – közbensõ pontok az európai
szomszédságpolitika partnerországaiban2, az európai közös légtér országaiban3 vagy a IV. mellékletben
felsorolt országokban – bármely pont a Moldovai Köztársaságon belül – azokon túli pontok.
b)
a Moldovai Köztársaság légi fuvarozói esetében: Bármely pont a Moldovai Köztársaságon belül – közbensõ
pontok az európai szomszédságpolitika partnerországaiban, az európai közös légtér országaiban vagy
a IV. mellékletben felsorolt országokban – bármely pont az Európai Unión belül.
Az e melléklet (1) bekezdése szerint mûködtetett szolgáltatások a Moldovai Köztársaság légi fuvarozói esetében
a Moldovai Köztársaság területérõl indulnak ki vagy ide irányulnak, az európai uniós légi fuvarozók esetében
pedig az Európai Unió területérõl indulnak ki vagy ide irányulnak.
A felek légi fuvarozói bármely, illetve valamennyi járat tekintetében saját döntésük szerint:
a)
egyik vagy mindkét irányban üzemeltethetnek légi járatokat;
b)
különbözõ járatszámokat kombinálhatnak a légi jármû ugyanazon üzemeltetése során;
c)
kiszolgálhatnak az e melléklet (1) bekezdésében szereplõ közbensõ pontokat és a felek területén túli
pontokat, valamint a felek területén lévõ pontokat, bármilyen kombinációban és bármilyen sorrendben;
d)
kihagyhatnak bármilyen pontot vagy pontokat;

„Az európai szomszédságpolitika partnerországai” alatt ez esetben a következõ országok értendõk: Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Belorusz,
Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, a megszállt Palesztin Terület, Szíria, Tunézia és Ukrajna; a Moldovai Köztársaság tehát nem.
3
„ECAA-ország”: az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak (ECAA-megállapodás) valamely részes felei; ezek e megállapodás
aláírásának idõpontjában a következõk voltak: az Európai Unió tagállamai, az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, a Horvát Köztársaság,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, a Szerb Köztársaság és Koszovó az ENSZ
Biztonsági Tanácsának 1244. számú határozata értelmében.
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e)

4.

5.

6.

bármely légi jármûvükrõl bármely másik légi jármûvükre – bármely ponton – átcsoportosíthatnak
forgalmat;
f)
megszakíthatják útjukat bármelyik fél területén lévõ vagy azon kívüli bármely ponton;
g)
a másik fél területén keresztül tranzitszállítást hajthatnak végre; valamint
h)
kombinálhatják a forgalmat ugyanazon a légi jármûvön, tekintet nélkül a forgalom eredetére.
Mindkét fél lehetõvé teszi minden egyes légi fuvarozó számára, hogy az általa kínált nemzetközi légi
közlekedésben a járatsûrûséget és a kapacitást a piaci kereskedelmi megfontolások alapján állapítsa meg. E joggal
összhangban egyik fél sem korlátozhatja egyoldalúan a forgalom nagyságát, a légi járatok sûrûségét vagy
gyakoriságát, vagy a másik fél légi fuvarozói által üzemeltetett légi jármûvek típusát vagy típusait, kivéve ha ez
vám, mûszaki, üzemeltetési, környezetvédelmi vagy egészségvédelmi okokból vagy pedig e megállapodás
8. cikkének (Versenykörnyezet) alkalmazása céljából szükséges.
Az egyes felek légi fuvarozói – közös üzemelési (code share) megállapodás keretében is – bármely olyan, harmadik
ország területén található pont felé üzemeltethetnek szolgáltatást, amely nem a meghatározott útvonalakon
található, amennyiben nem gyakorolják az ötödik szabadságjogot.
Ez a melléklet e megállapodás II. mellékletének (2) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezésekre, és az ott
említett jogok meghosszabbítására is figyelemmel alkalmazandó.

II. melléklet

Átmeneti rendelkezések
1.

2.

3.

4.

5.

6.

E megállapodás III. mellékletében felsorolt, légi közlekedéssel kapcsolatos európai jogszabályok valamennyi
rendelkezésének a Moldovai Köztársaság által történõ végrehajtása és alkalmazása – e megállapodás
III. mellékletének D. része szerinti légiközlekedés-védelmi jogszabályok kivételével – az Európai Unió hatáskörébe
tartozó és a vegyes bizottság határozata által jóváhagyandó értékelés tárgyát képezi. A szóban forgó értékelést
legkésõbb e megállapodás hatálybalépésétõl számított két éven belül kell elvégezni.
E megállapodás I. mellékletében foglalt rendelkezések ellenére e megállapodásnak a megállapodás szerinti
légijáratok és meghatározott útvonalak e megállapodás II. mellékletének (1) bekezdésében említett határozat
elfogadásáig nem foglalják magukban a felek légi fuvarozói tekintetében az ötödik szabadságjogok gyakorlását,
kivéve azon forgalmi jogok gyakorlását, amelyeket a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió tagállamai között
létrejött kétoldalú megállapodások valamelyike már biztosított, ideértve a Moldovai Köztársaság légi fuvarozói
által az Európai Unió területén belül található pontok között nyújtott szolgáltatásokat is.
Amint a II. mellékletének (1) bekezdésében említett határozat elfogadásra kerül, a felek légi fuvarozói
jogosultakká válnak az ötödik szabadságjogok gyakorlására, ideértve a Moldovai Köztársaság légi fuvarozói által
az Európai Unió területén belül található pontok között nyújtott szolgáltatásokat is.
A légi közlekedés védelmével kapcsolatos jogszabályoknak a Moldovai Köztársaság által történõ végrehajtása
az Európai Unió hatáskörébe tartozó, és a vegyes bizottság határozata által jóváhagyandó értékelés tárgyát
képezi. A szóban forgó értékelést legkésõbb e megállapodás hatálybalépésétõl számított három éven belül kell
elvégezni. A Moldovai Köztársaság idõközben végrehajtja az ECAC 30. számú dokumentumát.
Az átmeneti idõszak végén e megállapodás III. mellékletének D. részében említett védelmi célú jogszabályok
titkos részeit a Moldovai Köztársaság megfelelõ hatóságának rendelkezésére bocsátják, a különleges védelmi
információk – köztük az uniós minõsített információk – cseréjérõl szóló megállapodás megkötésére figyelemmel.
E megállapodás III. mellékletében felsorolt, légi közlekedéssel kapcsolatos európai uniós jogszabályoknak
a Moldovai Köztársaság általi teljes körû alkalmazása terén elért fokozatos elõrehaladást rendszeresen
értékelhetik. Az értékeléseket az Európai Bizottság a Moldovai Köztársasággal együttmûködésben végzi.
Az e melléklet 1. bekezdésében említett határidõ napjától kezdve a Moldovai Köztársaság a Közösségben a légi
járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében foglaltakkal lényegében megegyezõ szabályokat alkalmaz
a mûködési engedélyek vonatkozásában. E megállapodás 4. cikkének (A szabályozási döntések kölcsönös
elismerése a légitársaságok megfelelõsége, a tulajdonlás és az ellenõrzés tekintetében) rendelkezéseit
a megfelelõség kölcsönös elismerése és/vagy az illetõséggel kapcsolatosan a Moldovai Köztársaság hatóságai
által hozott döntések tekintetében az Európai Unió illetékes hatóságai azt követõen alkalmazzák, hogy a vegyes
bizottság megerõsíti, hogy a Moldovai Köztársaság teljes körûen alkalmazza az említett, mûködési engedélyekkel
kapcsolatos szabályokat.
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A vegyes bizottság keretében vagy a 24. cikk (Védintézkedések) alapján hozott határozatok sérelme nélkül,
az aláírás napján a Moldovai Köztársaságban lajstromozott és a Moldovai Köztársaság szabályozási ellenõrzése alá
tartozó üzemeltetõk által használt olyan légi jármûvek légi alkalmasságáról, amelyek nem rendelkeznek
e megállapodás III. mellékletének C. részében felsorolt, alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban
kiállított típusbizonyítvánnyal, a Moldovai Köztársaság illetékes hatóságainak felelõsségvállalása mellett
üzemeltethetõk a Moldovai Köztársaságban alkalmazandó nemzeti biztonsági követelményeknek megfelelõen,
legkésõbb:
a)
egyes, csak teherszállítási mûveletekre használt légi jármûvek esetében 2017. január 1-jéig;
b)
egyes, kutatás és mentés, légi munkavégzés, képzés, mentõrepülés, mezõgazdasági és humanitárius
tevékenység céljából üzemeltetett helikopterek esetében 2022. december 31-ig, az érintett légi fuvarozó
mûködési engedélyével összhangban,
feltéve, hogy az adott légi jármû teljesíti az egyezmény alapján meghatározott nemzetközi
légiközlekedés-biztonsági elõírásokat. Az ilyen légi jármûvek nem élvezhetik az e megállapodás biztosította
jogokat, és nem üzemeltethetik õket az Európai Unióba irányuló, onnan kiinduló vagy azon belüli légi járatok
mûködtetéséhez.
A feni átmeneti idõszak során a Moldovai Köztársaság lajstromában szereplõ olyan légi jármûvek száma, amelyek
nem rendelkeznek a vonatkozó európai uniós jogszabályokkal összhangban kiállított típusbizonyítvánnyal, 2017.
január 1-jéig nem haladhatja meg az 53-at, 2022. december 31-ig a 36-ot, majd ezt követõen egyetlen ilyen légi
jármûvet sem szabad üzemeltetni.

III. melléklet
(Rendszeresen frissítendõ)

A polgári légi közlekedés szabályai
E melléklet vagy a II. melléklet (Átmeneti rendelkezések) eltérõ rendelkezése hiányában az alábbi jogi aktusok
„Alkalmazandó rendelkezéseit” e megállapodással összhangban kell alkalmazni. Szükség esetén egyedi kiigazítások
egészítik ki az egyes aktusokra való hivatkozást:
A. Piaci hozzáférés és kapcsolódó ügyek
95/93/EGK
A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülõterein alkalmazandó résidõkiosztás egységes
szabályairól
az alábbiakkal módosítva:
–
Az Európai Parlament és a Tanács 894/2002/EK rendelete (2002. május 27.) a közösségi repülõtereken
a résidõelosztás közös szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
–
Az Európai Parlament és a Tanács 1554/2003/EK rendelete (2003. július 22.) a Közösség repülõterein
alkalmazandó résidõ-kiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
–
Az Európai Parlament és a Tanács 793/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a Közösség repülõterein
alkalmazandó résidõkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
–
Az Európai Parlament és a Tanács 545/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Közösség repülõterein
alkalmazandó résidõkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk, 14. cikk és a 14a. cikk (2) bekezdése
A 12. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendõ.
96/67/EK
A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülõterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–25. cikk és melléklet
A 10. cikkben „a tagállamok” helyett „az Európai Unió tagállamai” értendõ.
A 20. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendõ.
785/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légi fuvarozókra és légi jármûvek
üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–8. cikk és 10. cikk (2) bekezdése
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2009/12/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülõtéri díjakról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk
B. Légiforgalmi szolgáltatás
549/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására
vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4., 6. és 9–14. cikk
550/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a léginavigációs szolgálatoknak
az egységes európai égbolt keretében történõ ellátásáról („léginavigációs-szolgálati rendelet”)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–19. cikk, I. és II. melléklet
551/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt
keretében történõ szervezésérõl és használatáról („légtérrendelet”)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–11. cikk
552/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási
Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet”)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk és I–V. melléklet
2150/2005/EK
A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok
megállapításáról
730/2006/EK
A Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és
a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról
1794/2006/EK
A Bizottság 1794/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének
létrehozásáról
1033/2006/EK
A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egységes európai égbolton a felszállás elõtti szakaszban
a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeirõl
1032/2006/EK
A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az elõzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi
irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó
követelmények megállapításáról
219/2007/EK
A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1. cikk (1)–(2) és (5)–(7) bekezdése, 2–3. cikk, 4. cikk (1) bekezdése és melléklet
633/2007/EK
A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az elõzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi
irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó
követelmények megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–7. cikk, 8. cikk második és harmadik mondata, valamint I–IV. melléklet
1265/2007/EK
A Bizottság 1265/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a levegõ-föld beszédüzemû kommunikáció
csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történõ megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–9. cikk és I–IV. melléklet
482/2008/EK
A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó,
szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk, I. és II. melléklet
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1361/2008/EK
A Tanács 1361/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk [az 1. cikk (6) bekezdésének kivételével], melléklet (a 11. és a 12. pont
kivételével)
29/2009/EK
A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló
adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–15. cikk és I–VII. melléklet
30/2009/EK
A Bizottság 30/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat
támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében
történõ módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–2. cikk és melléklet
262/2009/EK
A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak
összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–13. cikk és I–III. melléklet
1070/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK,
az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és
fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk, az 1. cikk (4) bekezdésének kivételével
1108/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1108/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 216/2008/EK rendeletnek
a repülõterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történõ módosításáról, valamint
a 2006/23/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
73/2010/EU
A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minõségével
kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történõ meghatározásáról
255/2010/EU
Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok
megállapításáról
691/2010/EU
A Bizottság 691/2010/EU rendelete (2010. július 29.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók
teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös
követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról
929/2010/EU
A Bizottság 929/2010/EU rendelete (2010. október 18.) az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében
említett ICAO-rendelkezések tekintetében történõ módosításáról
1191/2010/EU
A Bizottság 1191/2010/EU rendelete (2010. december 16.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási
rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság határozata (2011. február 21.) a léginavigációs szolgálatok 2012–2014 közötti idõszakra vonatkozó európai
uniós szintû teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek meghatározásáról (2011/121/EU)
176/2011/EU
A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását
megelõzõen benyújtandó információkról
283/2011/EU
Bizottság 283/2011/EU rendelete (2011. március 22.) a 633/2007/EK rendeletnek a 7. cikkben említett átmeneti
rendelkezések tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 2011. május 20-i határozata az egységes európai égbolt keretében megvalósuló
adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK bizottsági rendelet
14. cikke szerinti mentességekrõl
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677/2011/EU
A Bizottság 677/2011/EU rendelete (2011. július 7.) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 691/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság C(2011) 4130 végleges határozata (2011. július 7.) az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási
hálózati funkcióihoz kapcsolódó hálózatkezelõ kijelölésérõl
805/2011/EU
A Bizottság 805/2011/EU rendelete (2011. augusztus 10.) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes
tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
történõ meghatározásáról
1034/2011/EU
A Bizottság 1034/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs
szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletérõl és a 691/2010/EU rendelet módosításáról
1035/2011/EU
A Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó
közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról
C. A légi közlekedés biztonsága
3922/91/EGK
A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a polgári légi közlekedés területén a mûszaki elõírások és
a közigazgatási eljárások összehangolásáról
az alábbiakkal módosítva:
– A Bizottság 2176/96/EK rendelete (1996. november 13.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a tudományos és
mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról
– A Bizottság 1069/1999/EK rendelete (1999. május 25.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a tudományos és
mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról
– A Bizottság 2871/2000/EK rendelete (2000. december 28.) a polgári légi közlekedés területén a mûszaki elõírások
és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a tudományos és mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról
– Az Európai Parlament és a Tanács 1899/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a polgári légi közlekedés
területén a mûszaki elõírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet
módosításáról
– Az Európai Parlament és a Tanács 1900/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a polgári légi közlekedés
területén a mûszaki elõírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet
módosításáról
– A Bizottság 8/2008/EK rendelete (2007. december 11.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú
repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös mûszaki elõírások és közigazgatási eljárások
tekintetében történõ módosításáról
– A Bizottság 859/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú
repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös mûszaki követelmények és közigazgatási eljárások
tekintetében történõ módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. és 12–13. cikk, a 4. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése második mondata
kivételével, valamint az I–III. melléklet
A 12. cikkben „a tagállamok” helyett „az Európai Unió tagállamai” értendõ.
216/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet,
1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–68. cikk a 65. cikk kivételével, a 69. cikk (1) bekezdésének második albekezdése,
a 69. cikk (4) bekezdése, valamint I–VI. melléklet
az alábbiakkal módosítva:
A Bizottság 690/2009/EK rendelete (2009. július 30.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és
a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról
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Az Európai Parlament és a Tanács 1108/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 216/2008/EK rendeletnek
a repülõterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történõ módosításáról, valamint
a 2006/23/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–3. cikk (a 8a. cikk (5) bekezdésének, a 8b. cikk (6) bekezdésének és a 8c. cikk
(10) bekezdésének kivételével, amelyekkel az 1108/2009/EK rendelet 1. cikke (7) bekezdése egészítette ki a szöveget,
melléklet
996/2010/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és
repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
2003/42/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben elõforduló
események jelentésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–11. cikk, I. és II. melléklet
1321/2007/EK
A Bizottság 1321/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó,
a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történõ
rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4. cikk
1330/2007/EK
A Bizottság 1330/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó
információnak az érdekelt felekkel történõ, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére
vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk és I–II. melléklet
1702/2003/EK
A Bizottság 1702/2003/EK rendelete (2003. szeptember 24.) a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása
végrehajtási szabályainak megállapításáról
az alábbiakkal módosítva:
– A Bizottság 381/2005/EK rendelete (2005. március 7.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és
berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi bizonyítványához továbbá a formatervezés és termelõ
szervezetek hitelesítéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat meghatározó 1702/2003/EK rendelet
módosításáról
– A Bizottság 706/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az 1702/2003/EK rendelet módosításáról, a tagállamok által
kiadható, korlátozott idõtartamú jóváhagyások idõtartamának tekintetében
– A Bizottság 335/2007/EK rendelete (2007. március 28.) az 1702/2003/EK rendeletnek a légi jármûvek és
kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítása végrehajtási szabályainak
megállapítása tekintetében történõ módosításáról
– A Bizottság 375/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek
tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról
– A Bizottság 287/2008/EK rendelete (2008. március 28.) az 1702/2003/EK rendelet 2c. cikkének (3) bekezdésében
meghatározott érvényességi idõ meghosszabbításáról
– A Bizottság 1057/2008/EK rendelete (2008. október 27.) az 1702/2003/EK rendelet melléklete II. függelékének
a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15a. számú EASA-ûrlap) tekintetében történõ módosításáról
– A Bizottság 1194/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek
tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról
Megjegyzés: Helyesbítette: Helyesbítés a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések
légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási
szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 30-i 1194/2009/EK
bizottsági rendelethez (HL L 336., 2009.12.18., 58.o. és HL L 58., 2010.3.9., 23.o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4. cikk és melléklet. A rendelet szerinti átmeneti idõszakokat a vegyes bizottság
határozza meg.
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2042/2003/EK
A Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról
az alábbiakkal módosítva:
– A Bizottság 707/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a 2042/2003/EK rendeletnek a korlátozott idõtartamú
jóváhagyások idõtartamának és az I. és III. melléklet vonatkozásában való módosításáról
– A Bizottság 376/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról
– A Bizottság 1056/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek
és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról
– A Bizottság 127/2010/EU rendelete (2010. február 5.) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk és I–IV. melléklet
104/2004/EK
A Bizottság 104/2004/EK rendelete (2004. január 22.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési
tanácsának szervezetére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–7. cikk és melléklet
593/2007/EK
A Bizottság 593/2007/EK rendelete (2007. május 31.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított
tanúsítási és szolgáltatási díjakról és költségekrõl
az alábbival módosítva:
A Bizottság 1356/2008/EK rendelete (2008. december 23.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított
tanúsítási és szolgáltatási díjakról és költségekrõl szóló 593/2007/EK rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk, 14. cikk (2) bekezdés és melléklet
736/2006/EK
A Bizottság 736/2006/EK rendelete (2006. május 16.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási
vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereirõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–18. cikk
768/2006/EK
A Bizottság 768/2006/EK rendelete (2006. május 19.) a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek biztonságára vonatkozó információk összegyûjtése és cseréje,
valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történõ végrehajtásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk
2111/2005/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül mûködési tilalom
alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltetõ fuvarozó kiléte tekintetében a légi
közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–13. cikk, melléklet
A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül mûködési tilalom alá tartozó légi
fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája
végrehajtási szabályainak megállapításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk és A–C. melléklet
A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül mûködési tilalom alá tartozó légi
fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának
létrehozásáról, késõbbi módosítása szerint
Alkalmazandó rendelkezések: 1–3. cikk, A. és B. melléklet
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D. A légi közlekedés védelme
Keretrendelet
300/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének
közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–18. cikk, 21. cikk és melléklet
Kiegészítõ rendelet
272/2009/EK
A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelmérõl szóló 300/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítésérõl
az alábbival módosítva:
– A Bizottság 720/2011/EU rendelete (2011. július 22.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös
alapkövetelmények kiegészítésérõl szóló 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai
uniós repülõtereken történõ átvizsgálásának bevezetése tekintetében történõ módosításáról
1254/2009/EU
A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös
alapkövetelményektõl való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetõvé
tevõ feltételek meghatározásáról
18/2010/EU
A Bizottság 18/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári
légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minõségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények
tekintetében való módosításáról
Végrehajtási rendelet
72/2010/EU
A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenõrzések
eljárásainak megállapításáról
185/2010/EU
A Bizottság 185/2010/EU rendelete (2010. március 4.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról
az alábbival módosítva:
– A Bizottság 357/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU
rendelet módosításáról
– A Bizottság 358/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU
rendelet módosításáról
– A Bizottság 573/2010/EU rendelete (2010. június 30.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 185/2010/EU rendelet módosításáról
– A Bizottság 983/2010/EU rendelete (2010. november 3.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 185/2010/EU rendelet módosításáról
– A Bizottság 334/2011/EU rendelete (2011. április 7.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 185/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 2010/774/EU határozata (2010. április 13.) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett
információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes
intézkedések meghatározásáról (légiközlekedés-védelmi intézkedések)
az alábbival módosítva:
– A Bizottság 2010/2604/EU határozata (2010. április 23.) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett
információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges
részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. április 13-i 2010/774/EU bizottsági határozat módosításáról
(a folyadékokra, aeroszolokra és gélekre, valamint az egyszer lezárható biztonsági zacskókra vonatkozó védelmi
rendelkezések)
– A Bizottság 2010/3572/EU határozata (2010. június 30.) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett
információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges
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részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. április 13-i 2010/774/EU bizottsági határozat módosításáról
(robbanóanyag-keresõ kutyák)
A Bizottság 2010/9139/EU határozata (2010. december 20.) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában
említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához
szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. április 13-i 2010/774/EU bizottsági határozat
módosításáról (fémérzékelõ berendezések alkalmazása áruk átvizsgálásához)

E. Környezetvédelem
2006/93/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK irányelve (2006. december 12.) a nemzetközi polgári repülésrõl szóló
egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülõgépek
üzemeltetésének szabályozásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk, valamint az I. és a II. melléklet
2002/30/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve (2002. március 26.) a Közösség repülõterein a zajvédelemmel
összefüggõ üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról
A 2003. évi csatlakozási okmány és a 2005. évi csatlakozási okmány által módosított, illetve kiigazított formában.
Alkalmazandó rendelkezések: 1–15. cikk, valamint az I. és a II. melléklet
2002/49/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) – A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl
szóló irányelvre vonatkozóan az egyeztetõbizottságon belül tett bizottsági nyilatkozat
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk, valamint az I–VI. melléklet
F. Szociális kérdések
2000/79/EK
A Tanács 2000/79/EK irányelve (2000. november 27.) az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai
Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári
repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezésérõl szóló európai megállapodásról
Alkalmazandó rendelkezések: 2–3. cikk és melléklet
2003/88/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidõ-szervezés egyes
szempontjairól
Alkalmazandó rendelkezések: 1–19., 21–24. és 26–29. cikk
G. Fogyasztóvédelem
90/314/EGK
A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk
95/46/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–34. cikk
2027/97/EK
A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelõsségérõl, az alábbival
módosítva:
– Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete (2002. május 13.) légi fuvarozók baleset esetén fennálló
felelõsségérõl szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról
Alkalmazandó rendelkezések: 1–8. cikk
261/2004/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légijáratok
törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–17. cikk
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1107/2006/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi jármûveken utazó fogyatékkal élõ,
illetve csökkent mozgásképességû személyek jogairól
Alkalmazandó rendelkezések: 1–17. cikk, I. és II. melléklet
H. Egyéb jogi aktusok
80/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 80/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a számítógépes helyfoglalási rendszerek
ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
Alkalmazandó rendelkezések: 1–18. cikk, valamint I. és II. melléklet

IV. melléklet
E megállapodás 3. és 4. cikkében, valamint I. mellékletében említett egyéb államok jegyzéke
1. Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás alapján);
2. A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás alapján);
3. A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás alapján);
4. A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légi közlekedésrõl létrejött
megállapodás alapján).”
4. §

Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak az e törvény hatálybalépésétõl kezdõdõen történõ ideiglenes
alkalmazását.

5. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 4. § a Megállapodás 29. cikk (1) bekezdésben meghatározott idõpontban hatályát veszti.
(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott idõpont naptári napját
a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CXCIV. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésérõl*
1. §

(1) Az Országgyûlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: Hatóság) 2013. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 35 026,0 M Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-huszonhatmillió forintban,
b) bevételi fõösszegét 35 026,0 M Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-huszonhatmillió forintban hagyja jóvá.
(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyûlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2013. évi zárszámadás
jóváhagyásakor dönt a 2013. évi költségvetés során képzõdött maradvány felhasználásáról.

2. §

(1) Az Országgyûlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban:
Médiatanács) 2013. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 126,1 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmillió-egyszázezer forintban,
b) bevételi fõösszegét 126,1 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmillió-egyszázezer forintban,
c) a Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási elõirányzatát 4519,4 M Ft-ban, azaz
négymilliárd-ötszáztizenkilencmillió-négyszázezer forintban,
d) a Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi elõirányzatát 4519,4 M Ft-ban, azaz
négymilliárd-ötszáztizenkilencmillió-négyszázezer forintban hagyja jóvá.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási fõösszegek, valamint a 2. §
(1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási elõirányzat részletezését e törvény 1. melléklete,
az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi fõösszegek, valamint a 2. §
(1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi elõirányzat részletezését e törvény
2. melléklete tartalmazza.

3. §

A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi fõösszegen belül
indokolt esetben az idõarányos finanszírozástól eltérjen.

4. §

A Médiatanács a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási
törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (továbbiakban: Alap) 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2014. május 31-ig terjeszt az
Országgyûlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. §

(1) Az Országgyûlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.
(2) Az Országgyûlés az Alap 2013. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 78 337,0 M Ft-ban, azaz hetvennyolcmilliárd-háromszázharminchétmillió forintban,
b) bevételi fõösszegét 78 337,0 M Ft-ban, azaz hetvennyolcmilliárd-háromszázharminchétmillió forintban hagyja
jóvá.

6. §

Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala
adatok millió Ft-ban
Elõirányzat száma

Elõirányzat neve

1.
2.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Általános forgalmi adó (ÁFA)
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja
Pénzeszköz átadás
Lakástámogatási kölcsön
Következõ évek mûködési tartaléka
Tárgyévi mûködési tartalék

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen:

Elõirányzat összege

6 311,2
1 704,0
5 240,0
5 932,2
2 410,0
650,7
300,0
3,0
6 174,3
6 300,6
35 026,0

A Médiatanács 2013. évi mûködési költségvetésének kiadási oldala
adatok millió Ft-ban
Elõirányzat száma

Elõirányzat neve

1.
2.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások

3.
Összesen:

Elõirányzat összege

63,3
17,1
45,7
126,1

Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási elõirányzat
adatok millió Ft-ban
Elõirányzat száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:

Elõirányzat neve

Médiaszolgáltatási díj
Frekvencia pályázati díj
Támogatási pályázati díj
Kötbér és bírság
Késedelmi kamat
ÁFA

Elõirányzat összege

3 250,6
5,0
25,0
350,0
3,0
885,8
4 519,4
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2. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala
adatok millió Ft-ban
Elõirányzat száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen:

Elõirányzat neve

Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak
UMTS pályázati frekvencia díjak
Egyéb frekvencia díjak
Azonosítók használati díja
Felügyeleti díj
Egyéb alaptevékenységi bevételek
Bírság
Intézményi sajátos és egyéb bevételek
Általános forgalmi adó bevételek
Felhalmozási és tõkejellegû bevételek
Kölcsönök visszatérülése
Pénzeszköz átvétel

Elõirányzat összege

10 973,1
4 725,0
4 056,0
2 450,0
2 310,0
183,3
150,0
1 926,5
6 000,2
19,0
8,5
2 224,4
35 026,0

A Médiatanács 2013. évi mûködési költségvetésének bevételi oldala
adatok millió Ft-ban
Elõirányzat száma

1.

Elõirányzat neve

Elõirányzat összege

Fix összegû támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése
alapján

126,1

Összesen:

126,1

Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi elõirányzat
adatok millió Ft-ban
Elõirányzat száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:

Elõirányzat neve

Médiaszolgáltatási díj
Frekvencia pályázati díj
Támogatási pályázati díj
Kötbér és bírság
Késedelmi kamat
ÁFA

Elõirányzat összege

3 250,6
5,0
25,0
350,0
3,0
885,8
4 519,4
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3. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap 2013. évi költségvetése
adatok millió forintban
I. BEVÉTELEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

közszolgálati hozzájárulás
médiaszolgáltatási díj
pályázati díjak (támogatási, frekvencia)
médiaszolgáltatási szerzõdésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat
Önkéntes befizetések
Mttv. 134. § (5) szerinti befizetések
Egyéb céltámogatások
Finanszírozott áfa visszatérítése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK
Tárgyévi felhasználás az elõzõ évek pénzmaradványából
ÖSSZES BEVÉTEL

2013
elõirányzat

68 169,6
3 250,6
30,0
245,0
–
–
–
–
71 695,2
6 080,6
77 775,8
561,2
78 337,0
adatok millió forintban

II. KIADÁSOK

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás
Médiatanács
Médiatanács hivatali szervezete
Közszolgálati Közalapítvány
céltámogatások
közmédiumok mûködési támogatására átutalt összeg a
Közszolgálati Közalapítványnak
Magyar Televízió Zrt.
Duna Televízió Zrt.
Magyar Rádió Zrt.
Magyar Távirati Iroda Zrt.
MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési
tevékenységének kiadásai
Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)
MTVA Digitalizációs Mûhely Kft.
Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
a Médiatanácsot terhelõ, a médiaszolgáltatók által be nem
fizetett ÁFA
médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggõ
kiadások
Szerzõi jogdíj (must carry)
Egyéb céltámogatások felhasználása
Mttv. 134. § (5) szerinti befizetés felhasználása
MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE
ÖSSZES KIADÁS

2013
elõirányzat

2 576,1
126,1
2 224,4
225,6
3 250,6
2 410,0
570,0
570,0
570,0
700,0
60 055,5
915,2
298,1
55,0
151,0
1,5
238,0
–
–
7 156,0
77 107,0
1 230,0
78 337,0
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 34/2012. (XII. 10.) NGM rendelete
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott
eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint a díjak beszedésének,
kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérõl szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj
(a továbbiakban: díj) mértéke 27 500 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély módosításáért 14 000 forint díjat kell fizetni.
(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárás
lefolytatására illetékes regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatósága részére, az 1. mellékletben meghatározott
elõirányzat-felhasználási keret számla javára banki átutalással, vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel kell
teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint
a kérelmezõ adószámát fel kell tüntetni.
(4) A díj megfizetésérõl szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez.

2. §

A díj a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevétele. A díj nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó
szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

3. §

E rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 34/2012. (XII. 10.) NGM rendelethez
NAV regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatósága

NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság
NAV Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság
NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság
NAV Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság
NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság
NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság
NAV Dél-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság

számlaszáma

10023002-00288695-00000000
10027006-01455647-00000000
10034002-01455544-00000000
10028007-01455692-00000000
10047004-01455764-00000000
10029008-00283748-00000000
10024003-01455661-00000000
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A nemzeti fejlesztési miniszter 65/2012. (XII. 10.) NFM rendelete
a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 4/A. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt, forgalomba helyezendõ gépkocsikra vonatkozóan a 443/2009/EK és az 510/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletekben, az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott módon történõ
CO2 kibocsátási adatgyûjtésrõl, valamint a 293/2012/EU és a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben
meghatározott adatgyûjtésrõl, az adatok karbantartásáról, ellenõrzésérõl, hitelesítésérõl, valamint az adatoknak
e rendeletekben meghatározott határidõig történõ továbbításáról:
a) az általános forgalomba helyezési engedély alapján történõ forgalomba helyezés esetében a forgalmazó
(közremûködõ kereskedõ) által kiadott Megfelelõségi nyilatkozatok adatai alapján,
b) a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedéllyel történõ forgalomba helyezés esetében az engedély adatai
alapján
a közlekedési hatóság gondoskodik.”
(2) Az ER. 4/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közlekedési hatóság a forgalomba helyezett új személygépkocsik összesített CO2 kibocsátási adatairól, valamint
a 293/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott, nyilvántartásba vett gépjármûvek számáról értesíti az
Európai Bizottságot.”

2. §

(1) Az ER. 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Jármû összeépítéssel történõ létrehozása kizárólag az a)–f) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhetõ:”
(2) Az ER. 9. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Jármû összeépítéssel történõ létrehozása kizárólag az a)–e) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhetõ.]
„f) trolibusz.”

3. §

Az ER. 16. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Az átalakítás során a jármû fajtája csak abban az esetben változtatható meg, ha)
„f) autóbusz átalakítását követõen trolibusz keletkezik.”

4. §

Az ER. 19/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A muzeális jellegû jármû forgalomba helyezése – a mûszaki konstrukciós jellemzõi által indokolt korlátozások elõírása
mellett – abban az esetben is engedélyezhetõ, amennyiben a jármû – az eredeti, gyári mûszaki jellemzõi miatt – nem felel
meg az MR.-ben a jármû fajtához tartozóan meghatározott mûszaki feltételeknek.”

5. §

Az ER. 25. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A gumiabroncsokat az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerint kell megjelölni.
A közlekedési hatóság a bejelentett üzemanyag-hatékonysági és nedves tapadási osztályok, valamint a külsõ
gördülési zaj bejelentett osztályának és bejelentett mért értékének megfelelõségét minden gumiabroncstípus
vagy gumiabroncscsoport esetében értékeli az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
IV. mellékletében meghatározott hitelesítési eljárás szerint. A közlekedési hatóság a gumiabroncs-beszállítók,
gumiabroncs-forgalmazók, valamint a jármûbeszállítók és jármûforgalmazók tekintetében ellenõrzi az 1222/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., 5. és 6. cikkében foglaltak betartását.”

6. §

Az ER. 30. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A 2011. december 7-ét megelõzõen külföldrõl behozott autóbuszt a trolibusszá történõ átalakítás engedélyezési
eljárás során – autóbuszként történõ forgalomba helyezése nélkül – már forgalomba helyezett jármûnek kell tekinteni
és a jármû trolibuszként az átalakítást követõ idõszakos vizsgálat alapján helyezhetõ forgalomba.”
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(1) Az ER. 31. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„2. a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek
általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai
parlamenti és a tanácsi rendelet 18. cikk és 20. cikk 3. bekezdése és az azt módosító 407/2011/EU és 523/2012/EU
bizottsági rendeletek,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) Az ER. 31. § (2) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„7. a gépjármûvek és pótkocsijaik hatóságilag elõírt gyári adattáblájára és jármûazonosító számára vonatkozó
típus-jóváhagyási elõírásokról, továbbá a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek,
valamint önálló mûszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2011. január 11-i 19/2011/EU bizottsági rendelet és az azt
módosító 249/2012/EU rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(3) Az ER. 31. § (2) bekezdése a következõ 11–16. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„11. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történõ címkézésérõl
szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
12. az új könnyû haszongépjármûvek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti ellenõrzésérõl és bejelentésérõl szóló, 2012. április 3-i 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
13. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármû-kategóriákra a fejlett vészfékezõ
rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló,
2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet,
14. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszerek
gépjármûvekbe történõ beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról
szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet,
15. az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsigyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes
formátumának megállapítása céljából történõ módosításáról szóló, 2012. május 22-i 429/2012/EU bizottsági
végrehajtási rendelet,
16. a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyû
személygépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történõ módosításáról szóló,
2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelet.”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

8. §

Az ER. A. Függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

9. §

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

10. §

Ez a rendelet
a) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történõ címkézésérõl
szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
b) a 19/2011/EU rendeletnek a gépjármûvek és pótkocsijaik hatóságilag elõírt gyári adattáblájára vonatkozó
típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történõ módosításáról szóló, 2012. március 21-i 249/2012/EU
bizottsági rendelet;
c) az új könnyû haszongépjármûvek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti ellenõrzésérõl és bejelentésérõl szóló, 2012. április 3-i 293/2012/EU bizottsági végrehajtási
rendelet;
d) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármû-kategóriákra a fejlett vészfékezõ
rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló,
2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet;
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e)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszerek
gépjármûvekbe történõ beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról
szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet;
f) az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsigyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes
formátumának megállapítása céljából történõ módosításáról szóló, 2012. május 22-i 429/2012/EU bizottsági
végrehajtási rendelet;
g) a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a
könnyû személygépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történõ módosításáról
szóló, 2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelet;
h) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek
típusjóváhagyásáról szóló bizonyos elõírásainak felvétele tekintetében történõ módosításáról szóló,
2012. június 20-i 523/2012/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 65/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelékének módosítása
1.

2.

3.

Az ER. A. Függelék címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1 Ez a Függelék az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK és 595/2009/EK rendeletével, továbbá a Bizottság
1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 407/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU, 65/2012/EU,
249/2012/EU, 347/2012/EU, 351/2012/EU és 523/2012/EU rendeletével, valamint a Bizottság 2010/19/EU
irányelvével és a Bizottság 2011/415/EU határozatával módosított, az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK
irányelvének megfelelõ szabályozást tartalmaz.”
Az ER. A. Függelék A/4. melléklet „A JÁRMÛVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK” cím
után következõ rész helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2012. november 1-jétõl e melléklet I. Rész táblázatának 3.; 5–10.; 12–17.; 19–26.; 28–33.; 36., 38., 42., 45–47.,
49–57. sorai helyett a 407/2011/EU és az 523/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben szereplõ elõírások alkalmazandók.”
Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat 2a. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A korlátlan sorozatban gyártott jármûvek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása)

„
2a. Légszennyezés
(Euro 5 és 6) könnyû
haszongépjármûvek/
információhoz való
hozzáférés

715/2007/ EK,
692/2008/ EK,
566/2011/ EU,
459/2012/EU
rendeletek

L 171., 2007.6.29.,
1.o.
L. 199., 2008.7.28.,
1.o
L 158.,2011.06. 01.
L 142., 2012.6.1.,
16–24. o.

X
(9)

X
(9)

X
(9)

X
(9)

”
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Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. rész 1. kiegészítésében foglalt táblázat 2a. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Megfelelõ esetben az alábbiakban felsorolt jogszabályok legutóbbi módosításának figyelembevételével)

„
2a. Emissziók (Euro 5 és 6)
a fedélzeti diagnosztikára
(OBD-k) és az
információhoz való
hozzáférésre vonatkozó
teljes követelménysor
kivételével
5.

715/2007/EK,
692/2008/EK ,
566/2011/EU,
459/2012/EU
rendeletek

L 171., 2007.6.29., 1. o.
L. 199., 2008.7.28., 1.o
L 158., 2011. 2011. 6. 16.,
1.o
L 142., 2012.6.1., 16–24. o.

A

”
Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. rész 1. kiegészítésében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Megfelelõ esetben az alábbiakban felsorolt jogszabályok legutóbbi módosításának figyelembevételével)

„
18. Elõírt táblák

6.

76/114/EGK
19/2011/EU
249/2012/EU
A/18

L 24., 1976.1.30.,
1. o.
L 8., 2011.1.12.,
1–13. o.
L 82., 2012.3.22.,
1–2. o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

”
Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. rész 1. kiegészítésében foglalt táblázat 63. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Megfelelõ esetben az alábbiakban felsorolt jogszabályok legutóbbi módosításának figyelembevételével)

„
63. Általános biztonság

7.

661/2009/EK
407/2011/EU
A/63
523/2012/EU

L 200., 2009.7.31.,
1.o.
L 108., 2011.4.28.,
13–20. o.
L 160., 2012.6.21.,
8–12. o.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

”
Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. rész 1. kiegészítésében foglalt táblázat a következõ 63.2. és 63.3. sorral egészül
ki:
(Megfelelõ esetben az alábbiakban felsorolt jogszabályok legutóbbi módosításának figyelembevételével)

„
63.2. Fejlett vészfékezõ
rendszer
63.3. Sávelhagyásra
figyelmeztetõ
rendszerek
8.

347/2012/EU L 109.,
2012.04.21.,
1–17. o.
351/2012/EU L 110.,
2012.04.24.,
18–30.o.

X

X

X

X

X

X

X

X

”
Az ER. A. Függelék A/11. melléklete a címét követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„2012. november 1-jétõl e melléklet táblázatainak 3; 5–10; 12–17; 19–26; 28–33; 36, 38, 42, 45–47, 49–57 sorai
helyett a 407/2011/EU és az 523/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 661/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben szereplõ elõírások alkalmazandók.”
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Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésben foglalt táblázat 63. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Általános biztonság

661/2009/EK
407/2011/EU
523/2012/EU

P/A

P/A

P/A

P/A

”
10. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésben foglalt táblázat a következõ 63.2. és 63.3. sorral egészül ki:
“
63.2. Fejlett vészfékezõ rendszer
63.3. Sávelhagyásra
figyelmeztetõ rendszerek

347/2012/EU
351/2012/EU

G
G

G
G
”

11. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésben foglalt táblázat 63. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
63.

Általános biztonság

661/2009/EK
rendelet
407/2011/EU
523/2012/EU

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

”
12. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésben foglalt táblázat a következõ 63.2. és 63.3. sorral egészül ki:
„
63.2. Fejlett vészfékezõ rendszer 347/2012/EU
63.3. Sávelhagyásra figyelmeztetõ 351/2012/EU
rendszerek

G
G

G
G

G
G

G
G
”

13. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésben foglalt táblázat 63. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
63.

Általános biztonság

661/2009/EK
407/2011/EU
523/2012/EU

P/A

”
14. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésben foglalt táblázat 63. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
63.

Általános biztonság

661/2009/EK
407/2011/EU
523/2012/EU

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

“
15. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésben foglalt táblázat a következõ 63.2. és 63.3. sorral egészül ki:
“
63.2. Fejlett vészfékezõ rendszer 347/2012/EU
63.3. Sávelhagyásra figyelmeztetõ 351/2012/EU
rendszerek

G
G

G
G

G
G

G
G
”

16. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésben foglalt táblázat 63. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
63.

Általános biztonság

661/2009/EK
407/2011/EU
523/2012/EU

P/A

”
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17. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésben foglalt táblázat a következõ 63.1. és 63.2. sorral egészül ki:
„
63.1. Fejlett vészfékezõ rendszer 347/2012/EU
63.2. Sávelhagyásra figyelmeztetõ 351/2012/EU
rendszerek

G
G
”

A nemzeti fejlesztési miniszter 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 5. § (7) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jármû szélességi méreteibe — a megengedett legnagyobb szélesség szempontjából — nem számítanak bele:)
„f) a mezõgazdasági vontatóra, lassú jármûre és az általuk vontatott mezõgazdasági pótkocsira felszerelt
ikerabroncsok, illetve alacsony nyomású mezõgazdasági gumiabroncsok, valamint az azokat takaró sárvédõk. Az ilyen
jármûvek esetében a jármûre felszerelt gumiabroncsok vagy sárvédõk külsõ szélei közötti távolság a 3,00 métert nem
haladhatja meg.”

2. §

Az MR. az 55/B. §-át követõen a következõ alcímekkel és 55/C–D. §-sal egészül ki:

„A bekanyarodási lámpára vonatkozó üzemeltetési mûszaki feltételek
55/C. § (1) A gépkocsit fel szabad szerelni két, a bekanyarodás irányában fényt kibocsátó bekanyarodási lámpával.
(2) A bekanyarodási lámpa csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki.

A bekanyarodási lámpára vonatkozó további mûszaki feltételek
55/D. § (1) A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott bekanyarodási lámpát szabad felszerelni.
(2) A bekanyarodási lámpa átvilágított felületének
a) alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb és attól 0,90 méternél távolabb,
b) felsõ széle a tompított fényszóró átvilágított felületének felsõ szélénél magasabban, és
c) elsõ széle a jármû elejétõl 1,00 méternél távolabb
nem lehet.
(3) A bekanyarodási lámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy csak akkor lépjen mûködésbe,
ha a tompított vagy a távolsági fényszórókat bekapcsolták.
(4) A bekanyarodási lámpa
a) a jármû egyik oldalán akkor kapcsolódhat be, ha az irányjelzõ lámpa a jármû ugyanazon oldalán mûködik vagy
az egyenes iránytól a jármûvet ugyanezen irányban elkormányozták,
b) a jármû mindkét oldalán – az irányjelzõ lámpa mûködésétõl és a jármû elkormányzásától függetlenül – egyidejûleg
bekapcsolt állapotban lehet, amíg a jármû hátrameneti lámpája mûködik.
(5) A bekanyarodási lámpa 40 km/óra sebesség felett nem lehet bekapcsolt állapotban.”
3. §

Az MR. 67. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A menetrendszerû forgalmat lebonyolító autóbuszt fel kell szerelni olyan fényjelzõ berendezéssel, amely
megvilágított, átvilágított vagy fénykibocsátó diódák (LED) által képezett szám- vagy betûjelzéssel a viszonylatot és
az útirányt jelzi. Ez a jelzõberendezés megvilágított felirattal csak elõre, hátra és jobb oldalra bocsáthat ki fényt, amely
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csak színtelen (fehér) lehet. A fénykibocsátó dióda (LED) elõre, hátra és jobb oldalra bocsáthat ki fényt, amely zöld színû
vagy fehér és borostyánsárga közötti színkoordinátájú lehet.”
4. §

Az MR. 120. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„120. § Ez a rendelet
1. a gépjármûvek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 84/424/EGK, 92/97/EGK, 2006/96/EK
tanácsi, továbbá 73/350/EGK, 81/334/EGK, 84/372/EGK, 89/491/EGK, 96/20/EK, 1999/101/EK és 2007/34/EK bizottsági
irányelveknek;
2. a gépjármûvek kibocsátásai által okozott levegõszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 83/351/EGK,
88/76/EGK, 88/436/EGK, 91/441/EGK, 93/59/EGK és 2006/96/EK tanácsi, 77/102/EGK, 78/665/EGK, 89/491/EGK,
96/44/EK, 98/77/EK, 1999/102/EK, 2002/80/EK, 2003/76/EK bizottsági, és 94/12/EK, 96/69/EK, 2001/1/EK, 2001/100/EK
európai parlamenti és tanács irányelveknek;
3. a gépkocsik és pótkocsik tüzelõanyag-tartályaira, valamint hátsó aláfutásgátlóira vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1970. március 20-i 70/221/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 79/490/EGK, 97/19/EK
és 2006/20/EK bizottsági, 2000/8/EK európai parlamenti és tanácsi, továbbá 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
4. a gépjármûvek és pótkocsijuk hátsó rendszámtábláinak elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 1970. március 20-i 70/222/EGK tanácsi irányelvnek;
5. a gépjármûvek és pótkocsijuk kormányberendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló,
1970. június 8-i 70/311/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 92/62/EGK és 1999/7/EK bizottsági
irányelveknek;
6. a gépjármûvek és pótkocsijuk ajtajaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1970. július 27-i
70/387/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 98/90/EK és 2001/31/EK bizottsági irányelveknek;
7. a gépjármûvek hangjelzõ berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1970. július 27-i
70/388/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/96/EK tanácsi irányelvnek;
8. a gépjármûvek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1971. július 26-i 71/320/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 74/132/EGK,
75/524/EGK, 79/489/EGK, 85/647/EGK, 88/194/EGK, 91/422/EGK, 98/12/EK, 2002/78/EK bizottsági és 2006/96/EK
tanácsi irányelveknek;
9. a gépjármûvek által elõidézett rádiózavarokról (elektromágneses összeférhetõség) szóló, 1972. június 20-i
72/245/EGK tanácsi irányelvnek, továbbá az azt módosító 89/491/EGK, 95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK,
2005/83/EK, 2006/28/EK és 2009/19/EK bizottsági, valamint 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
10. a jármûvekben használt dízelmotorok szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 1972. augusztus 2-i 72/306/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító
89/491/EGK, 97/20/EK és 2005/21/EK bizottsági irányelveknek;
11. a gépjármûvek belsõ berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1973. december 17-i
74/60/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 78/632/EGK bizottsági és 2000/4/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelveknek;
12. a gépjármûvek jogosulatlan használata elleni védelemre szolgáló eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1973. december 17-i 74/61/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 95/56/EK bizottsági
és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
13. a gépjármûvek belsõ berendezéseire (a kormányberendezés viselkedése ütközés esetén) vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 1974. június 4-i 74/297/EK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 91/662/EGK
bizottsági irányelvnek;
14. a gépjármûvek üléseirõl, azok rögzítésérõl és a fejtámlákról szóló, 1974. július 22-i 74/408/EGK tanácsi irányelvnek,
valamint az azt módosító 81/577/EGK tanácsi, 96/37/EK bizottsági, 2005/39/EK európai parlamenti és tanácsi, továbbá
2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
15. a gépjármûvek kiálló részeire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1974. szeptember 17-i
74/483/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 79/488/EGK és 15/2007/EK bizottsági, továbbá 2006/96/EK
tanácsi irányelveknek;
16. a gépjármûvek hátrameneti és sebességmérõ berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló, 1975. június 26-i 75/443/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 97/39/EK bizottsági irányelvnek;
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17. a gépjármûvek és pótkocsijaik hatóságilag elõírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési
módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelvnek,
valamint az azt módosító 78/507/EGK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
18. a gépjármûvek biztonsági öveinek rögzítéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló,
1975. december 18-i 76/115/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 81/575/EGK tanácsi, 82/318/EGK,
90/629/EGK, 96/38/EK bizottsági és 2005/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek;
19. a gépjármûvek és pótkocsijuk világító és fényjelzõ berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító
91/663/EGK, 97/28/EK, 2007/35/EK és 89/2008/EK bizottsági irányelveknek;
20. a gépjármûvek és pótkocsijaik fényvisszaverõire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1976. július
27-i 76/757/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 97/29/EK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi
irányelveknek;
21. a gépjármûvek és pótkocsijaik méretjelzõ lámpáira, elsõ (oldalsó) helyzetjelzõ lámpáira, hátsó (oldalsó) helyzetjelzõ
lámpáira és féklámpáira, nappali menetlámpáira és oldalsó méretjelzõ lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1976. július 27-i 76/758/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 89/516/EGK, 97/30/EK
bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
22. a gépjármûvek és pótkocsijaik irányjelzõ lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló,
1976. július 27-i 76/759/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 89/277/EGK, 99/15/EK bizottsági és
2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
23. a gépjármûvek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1976. július 27-i 76/760/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 97/31/EK bizottsági és
2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
24. a gépjármûvek és pótkocsijaik távolsági és/vagy tompított fényszóróira, valamint a gépjármûvek és pótkocsijaik
engedélyezett lámpaegységében használatos fényforrásokra (izzók és egyéb lámpák) vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 1976. július 27-i 76/761/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító
89/517/EGK, 1999/17/EK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
25. a gépjármûvek ködfényszóróira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1976. július 27-i 76/762/EGK
tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 1999/18/EK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
26. a gépjármûvontató szerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1977. május 17-i
77/389/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 96/64/EK bizottsági irányelvnek;
27. a gépjármûvek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1977.
június 28-i 77/538/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 89/518/EGK, 1999/14/EK bizottsági és
2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
28. a gépjármûvek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló,
1977. június 28-i 77/539/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 97/32/EK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi
irányelveknek;
29. a gépjármûvek várakozást jelzõ lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1977. június 28-i
77/540/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 1999/16/EK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
30. a gépjármûvek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló, 1977. június 28-i 77/541/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 81/576/EGK és 2006/96/EK tanácsi,
82/319/EGK, 90/628/EGK, 96/36/EK, 2000/3/EK bizottsági, és 2005/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek;
31. a gépjármûvek vezetõinek látóterére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1977. szeptember 27-i
77/649/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 81/643/EGK, 88/366/EGK és 90/630/EGK bizottsági
irányelveknek;
32. a gépjármûvek belsõ berendezéseire (a kezelõszervek, ellenõrzõ és visszajelzõ lámpák jelölésére) vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1977. december 21-i 78/316/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt
módosító 93/91/EGK és 94/53/EK bizottsági irányelveknek;
33. a gépjármûvek üvegfelületeinek jég- és páramentesítõ berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1977. december 21-i 78/317/EGK tanácsi irányelvnek;
34. a gépjármûvek ablaktörlõ és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló,
1977. december 21-i 78/318/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 94/68/EK bizottsági és 2006/96/EK
tanácsi irányelveknek;
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35. a gépjármûvek kerékdobjaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1978. június 12-i 78/549/EGK
tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 94/78/EK bizottsági irányelvnek;
36. a gépjármûvek üléseinek fejtámláira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1978. október 16-i
78/932/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/96/EK tanácsi irányelvnek;
37. a gépjármûvek széndioxid-kibocsátásáról és tüzelõanyag-fogyasztásáról szóló, 1980. december 16-i 80/1268/EGK
tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 89/491/EGK, 93/116/EK, 1999/100/EK bizottsági és 2004/3/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelveknek;
38. egyes gépjármûvek és pótkocsijaik oldalsó védelmére (oldalsó védõszerkezetekre) vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 1989. április 13-i 89/297/EGK tanácsi irányelvnek;
39. a gépjármûvek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelmére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 1991. március 27-i 91/226/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító
2006/96/EK tanácsi és 2010/19/EU bizottsági irányelvnek;
40. az M1 kategóriájú gépjármûvek tömegérõl és méreteirõl szóló, 1992. március 31-i 92/21/EGK tanácsi irányelvnek,
valamint az azt módosító 95/48/EK bizottsági irányelvnek;
41. a gépjármûvek és pótkocsijaik biztonsági üvegezésérõl és az üvegezésre használt anyagokról szóló,
1992. március 31-i 92/22/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2001/92/EK bizottsági irányelvnek;
42. a gépjármûvek és pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszerelésérõl szóló, 1992. március 31-i 92/23/EGK tanácsi
irányelvnek, valamint az azt módosító 2001/43/EK európai parlamenti és tanácsi, és 2005/11/EK bizottsági
irányelveknek;
43. az N kategóriájú gépjármûvek vezetõfülkéjének a hátfal síkja elõtti kiálló részeirõl szóló, 1992. december 17-i
92/114/EGK tanácsi irányelvnek;
44. a gépjármûvek és pótkocsijaik mechanikus kapcsolószerkezeteirõl, valamint ezeknek a gépjármûvekre történõ
felszerelésérõl szóló, 1994. május 30-i 94/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint ezeknek
a gépjármûvekre történõ felszerelésérõl, valamint az azt módosító 2006/96/EK tanácsi irányelvnek;
45. egyes gépjármû-kategóriák belsõ kialakításában használt anyagok égési tulajdonságairól szóló, 1995. október 24-i
95/28/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/96/EK tanácsi irányelvnek;
46. a gépjármûvek utasainak oldalsó ütközés esetén történõ védelmérõl és a 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló,
1996. május 20-i 96/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
47. a gépjármûvek utasainak frontális ütközéssel szemben nyújtott védelmérõl, és a 70/156/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1996. december 16-i 96/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt
módosító 1999/98/EK bizottsági irányelvnek;
48. a gépjármûvek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak tömegérõl és méreteirõl, valamint a 70/156/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. július 22-i 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek; valamint az azt módosító
2003/19/EK bizottsági irányelvnek;
49. a veszélyes áruk közúti szállítására szánt gépjármûvekrõl és pótkocsijaikról, valamint a gépjármûvek és pótkocsijaik
típusjóváhagyásáról szóló 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló, 1998. december 14-i 98/91/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
50. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fékberendezésérõl szóló, 1993. április 5-i 93/14/EGK tanácsi
irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/27/EK bizottsági irányelvnek;
51. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelõszerveinek, ellenõrzõ és visszajelzõ lámpáinak jelölésérõl
szóló, 2009. július 13-i 2009/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
52. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hangjelzõ berendezésérõl szóló, 1993. június 14-i 93/30/EGK
tanácsi irányelvnek;
53. a motorkerékpárok kitámasztószerkezetérõl szóló, 2009. július 13-i 2009/78/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
54. a motorkerékpárok utasülésének kapaszkodójáról szóló, 2009. július 13-i 2009/79/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
55. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok illetéktelen használat elleni védelmet biztosító berendezéseirõl
szóló, 1993. június 14-i 93/33/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 1999/23/EK bizottsági irányelvnek;
56. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok elõírt azonosító jelzéseirõl szóló, 2009. november 25-i
2009/139/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
57. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelzõ berendezéseinek beépítésérõl szóló,
2009. július 13-i 2009/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
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58. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tömegérõl és méreteirõl szóló, 1993. október 29-i 93/93/EGK
tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2001/78/EK és 2004/86/EK bizottsági irányelveknek;
59. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhelyezésérõl szóló, 2009. július 13-i
2009/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
60. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességérõl, valamint a motor
legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményérõl szóló, 1995. február 2-i 95/1/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2002/41/EK és 2006/27/EK bizottsági irányelvnek;
61. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeirõl és jellemzõirõl szóló, 1997. június 17-i
97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2002/51/EK európai parlamenti és
tanácsi, 2003/77/EK és 2009/108/EK bizottsági irányelveknek;
62. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeirõl és jellemzõirõl szóló, 2009. július 13-i
2009/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
63. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebességérõl és rakfelületérõl szóló,
2009. július 13-i 2009/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
64. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok visszapillantó tükreirõl szóló, 2009. július 13-i 2009/59/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
65. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezõjérõl és szélvédõtörlõirõl szóló, 2008. január 15-i
2008/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
66. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezésérõl szóló, 2009. július 13-i 2009/66/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
67. a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok által elõidézett rádiózavarok megszüntetésérõl szóló, 2009. július 13-i
2009/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
68. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorokra szerelt, a mezõgazdaságban vagy erdészetben alkalmazott
szerszámokon, gépeken vagy pótkocsikon használt világító és fényjelzõ berendezések elektromos csatlakozójára
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1975. május 20-i 75/323/EGK tanácsi irányelvnek;
69. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 1976. április 6-i 76/432/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 96/63/EK bizottsági
irányelvnek;
70. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok utasülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló, 1976. július 27-i 76/763/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 1999/86/EK tanácsi és 2010/52/EU
bizottsági irányelvnek;
71. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetõire ható zajszintrõl szóló, 2009. július 13-i 2009/76/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
72. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védõszerkezeteirõl szóló, 2009. július 13-i
2009/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
73. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorokban használt dízelmotorok szennyezõanyag-kibocsátása elleni
intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1977. június 28-i 77/537/EGK tanácsi
irányelvnek;
74. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetõülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló, 1978. július 25-i 78/764/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 83/190/EGK, 88/465/EGK és
1999/57/EK bizottsági, továbbá 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
75. a kerekes mezõgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelzõ berendezéseinek elhelyezésérõl szóló,
2009. július 13-i 2009/61/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
76. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelzõ berendezéseinek
alkatrész-típusjóváhagyásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
77. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok elvontató- és hátrameneti berendezésérõl szóló, 2009. július
13-i 2009/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
78. a kerekes mezõgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védõszerkezeteirõl (statikus vizsgálat) szóló,
2009. július 13-i 2009/75/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
79. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelõterére, vezetõhelyéhez történõ hozzáférésre, ajtajaira és
ablakaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1980. június 24-i 80/720/EGK tanácsi irányelvnek,
valamint az azt módosító 88/414/EGK bizottsági irányelvnek;
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80. a mezõgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK, 86/298/EGK, 86/415/EGK és
87/402/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2000/25/EK és a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló, 2010. március 15-i 2010/22/EU
bizottsági irányelv, továbbá a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK és
86/297/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2003/37/EK, 2009/60/EK és 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv mûszaki rendelkezéseinek kiigazítása céljából történõ módosításáról szóló, 2010. szeptember 8-i 2010/62/EU
bizottsági irányelvnek;
81. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok teljesítményleadó tengelycsonkjaira és ezek védõburkolatára
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1986. május 26-i 86/297/EGK tanácsi irányelvnek;
82. a keskeny nyomtávú kerekes mezõgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni
védõszerkezeteirõl szóló, 1986. május 26-i 86/298/EGK tanácsi irányelv, az azt módosító 89/682/EGK és 2006/96/EK
tanácsi és 2000/19/EK bizottsági irányelveknek, valamint a 86/298/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletét módosító
2005/67/EK bizottsági irányelvnek;
83. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelõszerveinek beépítésérõl, elhelyezésérõl, mûködésérõl és
jelölésérõl szóló, 1986. július 24-i 86/415/EGK tanácsi irányelv, valamint az azt módosító 2006/96/EK tanácsi
irányelvnek;
84. a keskeny nyomtávú kerekes mezõgazdasági és erdészeti traktorok vezetõülés elé szerelt, borulás hatása elleni
védõszerkezeteirõl szóló, 1987. június 26-i 87/402/EGK tanácsi irányelv, valamint az azt módosító 89/681/EGK és
2006/96/EK tanácsi és 2000/22/EK bizottsági irányelveknek, valamint a 87/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletét
módosító 2005/67/EK bizottsági irányelvnek;
85. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeirõl és jellemzõirõl szóló, 2009. november 30-i
2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az azt módosító 2010/52/EU bizottsági irányelvnek;
86. a gépjármûvek és pótkocsijaik egyes kategóriái esetében a gumiabroncsok futófelület-mintázatának mélységére
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1989. július 18-i 89/459/EGK tanácsi irányelvnek;
87. a Közösségben egyes gépjármû-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszerelésérõl és használatáról szóló,
1992. február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelv, valamint az azt módosító 2002/85/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
88. egyes gépjármû-kategóriák sebességkorlátozó készülékeirõl vagy az ehhez hasonló sebességkorlátozó fedélzeti
rendszereirõl szóló, 1992. március 31-i 92/24/EGK tanácsi irányelv, valamint az azt módosító 2004/11/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
89. a gépjármûvek kibocsátásai által okozott levegõszennyezés elleni intézkedésekrõl és a 70/220/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
90. a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésrõl, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2000. május 22-i 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv
módosításáról, továbbá az azt módosító 2005/13/EK bizottsági, 2006/96/EK tanácsi és 2010/22/EU bizottsági, valamint
a 2011/72/EU és 2011/87/EU európai parlamenti és tanácsi irányelveknek;
91. a gépjármûvek elülsõ aláfutásgátlásával kapcsolatos tagállami jogszabályok közelítésérõl és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2000. június 26-i 2000/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az azt
módosító 2006/96/EK tanácsi irányelvnek;
92. a gépjármûvek és pótkocsijaik fûtésérõl, a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról és a 78/548/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint az azt módosító 2004/78/EK és 2006/119/EK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
93. a személyszállításra használt, a vezetõülésen kívül több mint nyolc ülõhelyet tartalmazó jármûvekre vonatkozó
különleges rendelkezésekrõl, valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2001. november 20-i
2001/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irányelv módosításáról,
valamint az azt módosító 2006/96/EK tanácsi irányelvnek;
94. az elhasználódott jármûvekrõl szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
4. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (1) bekezdésének és II. mellékletének, továbbá az azt módosító 2010/115/EU bizottsági
határozatnak és 2011/37/EU bizottsági irányelvnek;
95. a közvetett látást biztosító eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt jármûvek típusjóváhagyására vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl, a 70/156/EGK irányelv módosításáról és a 71/127/EGK irányelv hatályon kívül
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helyezésérõl szóló, 2003. november 10-i 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az azt módosító
2005/27/EK bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelveknek;
96. a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló
irányelvek módosításáról szóló, 1982. december 17-i 82/890/EGK tanácsi irányelvnek;
97. az ipari termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló egyes irányelveknek a tagállamokat jelzõ
megkülönböztetõ számok és betûk vonatkozásában történõ módosításáról szóló, 1987. június 25-i 87/354/EGK tanácsi
irányelvnek;
98. a 74/150/EGK, 74/151/EGK, 74/152/EGK, 74/346/EGK, 74/347/EGK, 75/321/EGK, 75/322/EGK, 76/432/EGK,
76/763/EGK, 77/537/EGK, 78/764/EGK, 78/933/EGK, 79/532/EGK, 79/533/EGK, 80/720/EGK, 86/297/EGK, 86/415/EGK
és 89/173/EGK tanácsi irányelvnek a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebessége
tekintetében történõ módosításáról szóló, 1997. szeptember 23-i 97/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
99. a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint a 2005/78/EK irányelv IV. és
V. mellékletének a jármûvekben használt kibocsátáscsökkentést ellenõrzõ rendszerekre és a gázüzemû motorokra
vonatkozó mentességekre vonatkozó követelményeinek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából
történõ módosításáról szóló, 2006. június 6-i 2006/51/EK bizottsági irányelvnek;
100. a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történõ
típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. október 26-i 2005/64/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az azt módosító 2009/1/EK bizottsági irányelvnek;
101. a gépjármûvek légkondicionáló rendszereibõl eredõ kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
102. a Közösségben nyilvántartásba vett nehéz tehergépjármûvek visszapillantó tükrökkel való utólagos
felszerelésérõl szóló, 2007. július 11-i 2007/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
103. a 3,5 tonnánál könnyebb jármûvekben a biztonsági öv kötelezõ használatára vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló 91/671/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. április 8-i 2003/20/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 1. cikk 2., 3. pontjának;
104. a Közösségen belül közlekedõ egyes közúti jármûvek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett
legnagyobb méreteirõl, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének
megállapításáról szóló, 1996. június 25-i 96/53/EK tanácsi irányelvnek, valamint annak a 2002/7/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel történt módosításának
való megfelelést szolgálja.”
5. §

Az MR. 121. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„121. § Ez a rendelet
1. a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének;
2. a jármûvek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló rendszerek
szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve
értelmében történõ megállapításáról szóló, 2007. június 21-i 706/2007/EK bizottsági rendelet;
3. a gépjármûveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történõ
típusjóváhagyásáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 14-i 78/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
4. a nehéz tehergépjármûvek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjármûvek és motorok típusjóváhagyásáról,
a jármûvek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésrõl, a 715/2007/EK rendelet és
a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
5. a gépjármûveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történõ
típusjóváhagyásáról szóló 78/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete részletes végrehajtási
szabályainak megállapításáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelv
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. július 22-i 631/2009/EK bizottsági rendelet;
6. a hidrogénüzemû gépjármûvek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. január 14-i
79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
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7. a hidrogénüzemû gépjármûvek típusjóváhagyásáról szóló 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló, 2010. április 26-i 406/2010/EU bizottsági rendelet;
8.
az egyes gépjármûvek szélvédõ-jégmentesítõ és -párátlanító berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási
elõírásokról, továbbá a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló
mûszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. július 27-i 672/2010/EU bizottsági rendelet;
9. a gépjármûvek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó
típus-jóváhagyási elõírásokról, továbbá a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek,
valamint önálló mûszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 8-i 1003/2010/EU bizottsági rendelet;
10. a gépjármûvek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról, továbbá a gépjármûvek,
az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek általános biztonságára
vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
szóló, 2010. november 8-i 1005/2010/EU bizottsági rendelet;
11. az egyes gépjármûvek szélvédõtörlõ és szélvédõmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról,
továbbá a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek
általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1008/2010/EU bizottsági rendelet;
12. az egyes gépjármûvek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról, továbbá a gépjármûvek,
az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek általános biztonságára
vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
szóló, 2010. november 9-i 1009/2010/EU bizottsági rendelet;
13. gépjármûvek és pótkocsijaik hatóságilag elõírt gyári adattáblájára és jármûazonosító számára vonatkozó
típus-jóváhagyási elõírásokról, továbbá a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek,
valamint önálló mûszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2011. január 11-i 19/2011/EU bizottsági rendelet;
14. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjármûvek és pótkocsijaik egyes kategóriáira
a felcsapódó víz elleni védõrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében
történõ végrehajtásáról szóló, 2011. január 27-i 109/2011/EU bizottsági rendelet;
15. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági
Bizottsága gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek
típusjóváhagyásáról szóló bizonyos elõírásainak felvétele tekintetében történõ módosításáról szóló, 2011. április 27-i
407/2011/EU bizottsági rendelet;
16. a gépjármûveknek és pótkocsijaiknak a gumiabroncsaik felszerelése tekintetében történõ típusjóváhagyásáról,
valamint a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek
általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK rendelet végrehajtásáról szóló,
2011. május 12-i 458/2011/EU bizottsági rendelet;
17. a gépjármûveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történõ
típusjóváhagyásáról szóló 78/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete részletes végrehajtási
szabályainak megállapításáról szóló 631/2009/EK rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2011. május 12-i
459/2011/EU bizottsági rendelet;
18. a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek
a jármûjavítási és -karbantartási információk elérhetõsége tekintetében történõ módosításáról szóló, 2011. június 8-i
566/2011/EU bizottsági rendelet;
19. az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjármûvek kibocsátásai (Euro VI)
tekintetében történõ végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I–III. mellékletének módosításáról szóló, 2011. május 25-i 582/2011/EU bizottsági rendelet, valamint az azt módosító
64/2012/EU bizottsági rendelet;
20. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sebességváltás-jelzõk tekintetében történõ végrehajtásáról,
valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. január 24-i 65/2012/EU
bizottsági rendelet;
21. az egyes gépjármûvekre a jármûbe való bejutás és a manõverezõképesség tekintetében vonatkozó
típus-jóváhagyási elõírásokról, továbbá a gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek,
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valamint önálló mûszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási elõírásokról szóló 661/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. február 15-i 130/2012/EU bizottsági rendelet;
22. a 19/2011/EU rendeletnek a gépjármûvek és pótkocsijaik hatóságilag elõírt gyári adattáblájára vonatkozó
típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történõ módosításáról szóló, 2012. március 21-i 249/2012/EU
bizottsági rendelet;
23. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármû-kategóriákra a fejlett vészfékezõ
rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló,
2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet;
24. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszerek
gépjármûvekbe történõ beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról
szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet;
25. a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyû
személygépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történõ módosításáról szóló,
2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelet;
26. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek
típusjóváhagyásáról szóló bizonyos elõírásainak felvétele tekintetében történõ módosításáról szóló, 2012. június 20-i
523/2012/EU bizottsági rendelet;
27. az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti alkatrész- és
anyagkódolási szabványok létrehozásáról szóló, 2003. február 27-i 2003/138/EK bizottsági határozat;
28. a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók gépjármûvel való ütközést megelõzõ, illetve annak során történõ
védelmérõl és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikke végrehajtásához szükséges mûszaki elõírásokról szóló, 2003. december 23-i 2004/90/EK bizottsági határozat;
29. a gépjármûvekre szerelt elülsõ védelmi rendszerek használatáról szóló 2005/66/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben elõírt vizsgálatok elvégzésének részletes mûszaki követelményeirõl szóló, 2006. március 20-i 2006/368/EK
bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
6. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Az MR. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az MR. 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az MR. 11. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az MR. A. Függelék A/3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az MR. A. Függelék A/9. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az MR. A. Függelék A/18. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az MR. A. Függelék A/46. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
Az MR. A. Függelék A/50. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
Az MR. C. Függelék C/19. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 6. § (10) bekezdése és a 10. melléklet 2013. november 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) Ez a rendelet
a) a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorokra vonatkozó
rendelkezések tekintetében történõ módosításáról szóló, 2011. szeptember 14-i 2011/72/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek;
b) a 2000/25/EK irányelvnek a kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú traktorokra való alkalmazásának
tekintetében történõ módosításáról szóló, 2011. november 16-i 2011/87/EU európai parlamenti és tanács
irányelvnek;
c) a traktorok teljesítményleadó tengelyeire és ezek védõburkolatára vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló 86/297/EGK tanácsi irányelvnek a mûszaki rendelkezései kiigazítása céljából való
módosításáról szóló, 2012. október 8-i 2012/24/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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(2) Ez a rendelet
a) a 19/2011/EU rendeletnek a gépjármûvek és pótkocsijaik hatóságilag elõírt gyári adattáblájára vonatkozó
típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történõ módosításáról szóló, 2012. március 21-i 249/2012/EU
bizottsági rendelet;
b) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármû-kategóriákra a fejlett vészfékezõ
rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló,
2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet;
c) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszerek
gépjármûvekbe történõ beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási elõírások tekintetében történõ végrehajtásáról
szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet;
d) a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek
a könnyû személygépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történõ módosításáról
szóló, 2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelet;
e) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
gépjármûvek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló mûszaki egységek
típusjóváhagyásáról szóló bizonyos elõírásainak felvétele tekintetében történõ módosításáról szóló, 2012. június
20-i 523/2012/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. 1. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázata helyébe a következő táblázat
lép:
„1/A. táblázat
Gépkocsikra és pótkocsikra vonatkozó
jóváhagyási kötelezettségek
Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendeletének IV. melléklete tartalmazza a 2012.
november 1-jétől a típusjóváhagyásokhoz kötelezően alkalmazandó ENSZ-előírások listáját.
MR

EK (EGK)

ENSZ–EGB

A

B

Alkalmazási kötelezettség(1)
függelék/
melléklet
(műszaki
terület
sorszáma)

A/1.

utolsó
módosító
irányelv
(rendelet)

alapirányelv
(rendelet)

70/157

típusjóváhagyási
eljárásban
M1/N1
kategória

típusjóváhagyási
eljárásban
M2, M3,
N2, N3, O
kategória

egyedi
engedélyezési
eljárásban
M1,M2,M3,
N1,N2,N3,O
kategória7

Zajszint és kipufogó
berendezések
Pótalkatrész kipufogó
berendezés
Légszennyezés

+

+

K

+

–

+

+

K(5)

Műszaki terület

előírás

módosítási
sorozat

51

02

59

00

2006/69
–
459/2012

83

05

83

06

Légszennyezés (Euro 5 és 6)
könnyű haszongépjárművek /
információhoz való hozzáférés

+

+

K(5

Tüzelőanyag-tartály és
aláfutásgátló
Hátsó rendszámtábla
elhelyezése

+

+

C(2)

+

+

–

2007/34

A/2.

70/220

A/2a.

715/2007
692/2008
582/2011

A/3.

70/221

2006/20

58

01

A/4.

–

–

–

A/5.
A/6.

70/222
1003/2010
70/311
70/387

79
11

01
02

Kormányberendezés
Ajtózárak és zsanérok

+
+

+
+

C
–

A/7.
A/8.
A/9.

70/388
2003/97
71/320

99/7
2001/31
130/2012
87/354
2005/27
2002/78

72/245

2009/19

00
02
09
01
02

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

A/11.
A/12.
A/13.

72/306
74/60
74/61

2005/21
2000/4
95/56

24
21
18

03
01
03

+
+
+

+
–
+

K
–
–

97

01

Hangjelző berendezések
Visszapillantó tükrök
Fékezési tulajdonságok
Pótalkatrész-fékbetét
Elektromágneses
összeférhetőség
Dízelmotorok kipufogógázai
Belső felszerelés kialakítása
Illetéktelen használat elleni
védelem
Riasztóberendezések

K
K
K

A/10.

28
46
13
90
10

–
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A/14.

74/297

91/662

12

03

A/15.
A/16.
A/17.

74/408
74/483
75/443

17
26
39

A/18.

76/114
19/2011
76/115
76/756
76/757
76/758

2005/39
2007/15
97/39
130/2012
78/507
249/2012
2005/41
2009/89
97/29
97/30

A/19.
A/20.
A/21.
A/22.

A/23.
A/24.

76/759
76/760

99/15
97/31

A/25.

76/761

99/17

+

–

–

07
03
00

Belső szerelvények kialakítása
(kormánynak ütközés)
Ülésszilárdság
Kinyúló részek
Sebességmérő és hátramenet

+
+
+

+
–
+

–
–
K

–

–

Gyári tábla

+

+

C

14
48
3
7
87
91
6
4

06
04
02
02
00
00
01
00

Biztonsági öv bekötése
Világítóberendezések
Fényvisszaverők
Helyzetjelző és féklámpa
Nappali menetlámpa
Méretjelző
Irányjelző
Hátsó rendszámtábla
megvilágítása

+
+
+

+
+
+

–
K(6)
K

+

+

K

+
+

+
+

K
–

1
5

02
02

8
20
31

05
03
02

+

+

K

37
98

03
00

Fényszórók
Aszimmetrikus fényszórók
(Sealed Beam)
Halogén izzók
H4 fényszórók
Halogén sealed beam
fényszórók
Izzólámpák
Fényszórók gázkisüléses
fényforrással
Gázkisüléses fényforrások
Első ködfényszórók
Elvontató berendezés

+
+

+
+

K
–

Hátsó ködfényszórók
Hátrameneti (tolató-) lámpák
Parkoló lámpa
Biztonsági övek és
utasbiztonsági rendszerek
Látómező
Működtető berendezések
megjelölése, ellenőrző lámpák
Jég- és páramentesítő
rendszerek
Ablaktörlő-mosó berendezések

+
+
+
+

+
+
+
+

K
K
K
K

+
+

–
+

–
–

+

–

–

+

–

–

Fűtés

+

+

–

99/18
96/64

99
19
–

00
02
–

A/28.
A/29.
A/30.
A/31.

76/762
77/389
1005/2010
77/538
77/539
77/540
77/541

99/14
97/32
99/16
2005/40

38
23
77
16

00
00
00
04

A/32.
A/33.

77/649
78/316

90/630
94/53

–
–

–
–

A/34.

78/317

672/2010

–

–

A/35.

78/318
1008/2010
2001/56

94/68

–

–

A/26.
A/27.

A/36.
A/37.
A/38.
A/39.

78/549
1009/2010
78/932
80/1268
715/2007
692/2008

2004/78
2006/119
94/78
87/354
2004/3

–

–

Kerékburkolat

+

–

–

17
25
101

07
04
00

Ülésrögzítés
Fejtámasz
CO2-kibocsátás és tüzelőanyagfogyasztás

+
+
+

–
–
+

–
–
K
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A/40.

80/1269

A/41.

2005/55

1999/99
595/2009

00

Motorteljesítmény mérés

+

–

–

49

05

Dízel-motor emisszió, nehéz
gépjárművek

+

+

K

+

K

+
+

–
–

A/44.

92/21

A/45.
A/46.

92/22
92/23
458/2011

64/2012

2010/19
109/2011
95/48
2001/92
2005/11

73
–

00
–

–

–

43
54

00
00

30
64
89

02
00
00

–

–

A/47.

92/24

A/48.

97/27

A/49.

92/114

A/50.

94/20

55

01

A/51.

95/28

118

00

A/52.

2001/85

66

00

A/53.
A/54.
A/56.

96/79
96/27
98/91

94
95
105

01
02
03

A/57.
A/58.

93
–

01
–

A/59.

2000/40
78/2009
631/2009
2005/64

A/60.

2005/66

A/61.

2006/40
[706/2007]
79/2009
406/2010
661/2009

A/62.
A/63.

A/63.1 65/2012
A/63.2 347/2012
A/63.3 351/2012

2003/19

1999/98
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85

2008/74
A/41a. 595/2009
582/2011
A/42. 89/297
A/43. 91/226

•

2009/1

2006/368
78/2009
631/2009

407/2011
458/2011
523/2012
–
–

–
–

Dízel-motor emisszió (Euro
VI), nehéz gépjárművek
Oldalvédelem aláesés ellen
Felcsapódó víz elleni védelem

+

Személygépkocsik tömege és
méretei
Biztonsági üvegezés és üvegek
Gumiabroncsok és
szerelhetőségük
Gumiabroncsok
Ideiglenes pótkerék
Sebességkorlátozó készülék és
beépítése
Tömeg, méret az M1-től
különböző kategóriákban
N kategóriájú járművek
vezetőfülkéjében kinyúló
részek
Gépkocsik és pótkocsik
kapcsoló-berendezései és
felszerelésük
Beltéri anyagok égési
tulajdonságai
Autóbuszokra vonatkozó
követelmények
Homlokütközés
Oldalról történő ütközés
Veszélyes áru szállító
gépkocsik és pótkocsijuk
Mellső aláfutás elleni védelem
Gyalogosok védelme

+

K

+

+

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

K

+

–

+

K

–
+

–
–
–(3)

+

+
+

–
–

Újrafelhasználhatóság,
újrahasznosíthatóság,
feldolgozhatóság
Elülső védelmi rendszer

+

+

–

+

+

–

Légkondicionáló rendszer

+

+(4)

–

Hidrogénüzemű gépjárművek

+

+

–

Általános biztonság

+

+

Sebességváltás jelző
Fejlett vészfékező rendszerek
Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszerek

+
–
–

+
+

+

+
+

K
K
K
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Megjegyzés
(1)

Az alkalmazási kört, az alkalmazási kötelezettség hatálybalépését és az arra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket lásd az
MR. megfelelő műszaki területét szabályozó A. Függelék mellékletében.
(2)
Kizárólag az N1 kategóriába tartozó járműveknél az aláfutásgátló esetében.
(3)
A veszélyes áruszállító járművek ADR-vizsgálatának kötelezettségét ez a rendelkezés nem érinti.
(4)
Azon N1 kategóriájú I. osztályba tartozó járművek, amelyek leírását az A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész 5.3.1.4.
pontjának táblázata tartalmazza.
(5)
Használt gépkocsi egyedi forgalomba helyezés engedélyezési eljárása során a jelzett követelményt – további vizsgálat
nélkül – teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gépkocsi típusa megfelel:
– a gyártása időpontjában az EGT-tagállamokban az új gépkocsikra vonatkozóan előirt környezetvédelmi (emissziós)
konstrukciós követelményeknek, továbbá
– a forgalomba helyezés engedélyezésének időpontját hat évvel megelőző időpontban az ENSZ–EGB 83. számú előírás – e
rendeletben meghatározott – érvényes változatának.
(6)
Használt gépkocsi egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárása során a jelzett követelmény, továbbá a világító- és
jelzőberendezésekre vonatkozóan a 37–70. §-ban meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek teljesítése esetén az A/21–
A/30. számú mellékletekben foglalt követelményeket – további vizsgálat nélkül – teljesítettnek kell tekinteni.
(7)
M1 és N1 kategóriában az új járművekre vonatkozó követelményeket az ER A. függelék A/4. számú melléklet 2.
kiegészítése tartalmazza.”
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2. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/C. táblázat 12. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
[1/C. táblázat
Traktorokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek

MR
függelék/
melléklet
(műszaki
terület)
sorszáma
„C/12.

ENSZ -EGB

előírás

96

EK (EGK)

módosítási
sorozat

alapirányelv

utolsó
módosító
irányelv

01

77/537
2000/25

2011/72
2011/87

A

B
Alkalmazási
kötelezettség(4)

Műszaki terület
típusjóváhagyási
eljárásban
A
traktorok
motorjának
szennyezőanyag-kibocsátására
vonatkozó követelmények

+

egyedi
eljárásban]
+(4)”

3. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/C. táblázat 19. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
[1/C. táblázat
Traktorokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek

MR
függelék/
melléklet
(műszaki
terület)
sorszáma
„C/19.

ENSZ -EGB

EK (EGK)

előírás

módosítási
sorozat

alapirányelv

utolsó
módosító
irányelv

-

-

86/297

2012/24

A

B
Alkalmazási
kötelezettség(4)

Műszaki terület

Traktorokhoz alkalmazott leágazó
meghajtások

típusjóváhagyási
eljárásban

egyedi
eljárásban]

-

-„
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2. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. 5. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. 5. számú melléklet II. fejezetben lévő táblázat 15. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A környezetvédelmi
osztály jelzés
(kód)

A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző]

„
15

– a 692/2008/EK, a 566/2011/EU és a 459/2012/EU bizottsági rendelettel
módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet
2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott
légszennyezésű gépkocsi (Euro 6.)(11)
„

2. Az MR. 5. számú melléklet II. fejezet 11. lábjegyzete helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az Euro 6. kibocsátási határértéket a 692/2008/EK bizottsági rendelet XVII.
mellékletével (2008.07.28. HL 199 p130), az 566/2011/EU bizottsági rendelettel
(2011.06.08., HL 158. p1) és a 459/2012/EU rendelettel (2012.6.1., HL 142. p16-24)
módosított, a könnyű személy- gépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6)
kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási- és karbantartási
információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. melléklet 2. táblázata határozza meg.”
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3. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. 11. számú mellékletének módosítása
Az MR. 11. számú melléklete a következő 4. táblázattal egészül ki:
„A bekanyarodási lámpa láthatósági szögei
A

B

1

B1

2

B2

B3

B4

Láthatósági szög; fok

3

Lámpa megnevezése

4

Tompított fényszóró

5

Ködfényszóró

6

+α
felfelé

-α
lefelé

+β
kifelé

-β
befelé

15

10

45

45

5

5

45

451

Hátrameneti lámpa

15

5

45

45

7

Bekanyarodási lámpa

10

10

30-60

8

Helyzetjelző lámpa

15

152

80

80

15

152

80

80

5

5

25

25

15

152

45

45

180

180

első

9
hátsó
10 Hátsó helyzetjelző ködlámpa
11 Féklámpa
12 Megkülönböztető vagy figyelmeztető
lámpa
13 Fényvisszaverő

elől

14

5

20

15

152

30

30

15

152

30

30

15

152

30

30

oldalt
15

hátul

„
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4. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. A. Függelék A/3. számú melléklet módosítása
1. Az MR. A. Függelék A/3. számú mellékletének címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a
következő lábjegyzet lép:
„Ez a melléklet a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a
407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.”
2. Az MR. A. Függelék A/3. számú melléklet I. Rész 2.3., 2.3.1. és 2.3.2. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.3. A gépkocsik folyékony tüzelőanyag tartályára, valamint a gépkocsik és pótkocsik hátsó
aláfutásgátlóira (a továbbiakban együtt: jármű) vonatkozó követelményeket a 661/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet, és az azt módosító 407/2011/EU és 523/2012/EU
bizottsági rendelet határozza meg.
2.3.1. 2012. november 1-jétől az e melléklet II. Részében foglalt rendelkezések alapján
típusjóváhagyás már nem adható ki.
2.3.2. Az e melléklet II. Részében foglalt rendelkezések alapján kiadott típusjóváhagyással
rendelkező járműtípusba tartozó járművek forgalomba helyezése továbbra is engedélyezhető,
valamint engedélyük meghosszabbítható 2014. október 31. napjáig.”
3. Az MR. A. Függelék A/3. számú melléklet II. Rész címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a
következő lábjegyzet lép:
„Ez a Rész a 70/221/EGK tanácsi irányelvnek, és az azt módosító 97/19/EK bizottsági
irányelvnek, a 2000/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2006/20/EK
bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja, valamint a hátsó aláfutásgátlókra
vonatkozóan az ENSZ-EGB 58. számú előírásának 02 változatával és 117. számú előírásával
megegyező szabályozást tartalmaz.”
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5. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. A. Függelék A/9. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. A. Függelék A/9. számú mellékletének címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a
következő lábjegyzet lép:
„Ez a melléklet a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a
407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.”
2. Az MR. A. Függelék A/9. számú melléklet I. Rész 1.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A melléklet alkalmazási köre)
„1.1. A gépkocsik és a pótkocsik fékberendezésére vonatkozó követelményeket a
661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és az azt módosító 407/2011/EU és
523/2012/EU bizottsági rendelet határozza meg.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 165. szám

6. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. A. Függelék A/18. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Függelék A/18. számú melléklet 1. Rész 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. A gépkocsik és a pótkocsik (a továbbiakban együtt: jármű) adattábláira, előírt adataira és
az adattáblák felszerelési módjára, valamint helyére vonatkozó követelményeket a Bizottság
19/2011/EU rendelete, és az azt módosító, a Bizottság 249/2012/EU rendelete határozza
meg.”
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7. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. A. Függelék A/46. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. A. Függelék A/46. számú mellékletének címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a
következő lábjegyzet lép:
„Ez a melléklet a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a
407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.”
2. Az MR. A. Függelék A/46. számú melléklet 2. pontja a következő 2.2.3., 2.2.3.1. és
2.2.3.2. ponttal egészül ki:
(A melléklet alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések:)
„2.2.3. 2012. november 1-jétől a gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsaira vonatkozó
követelményeket a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az azt
módosító 407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendelet határozza meg.
2.2.3.1. 2017. november 1-jétől az e melléklet I–II. Részében foglalt rendelkezések alapján
típusjóváhagyás már nem adható ki.
2.2.3.2. Az e melléklet I–II. Részében foglalt rendelkezések alapján kiadott
típusjóváhagyással rendelkező járműtípusba tartozó járművek forgalomba helyezése továbbra
is engedélyezhető, valamint engedélyük meghosszabbítható 2017. október 31. napjáig.”
3. Az MR. A. Függelék A/46. számú melléklet I. Rész címe a következő lábjegyzettel egészül
ki:
„Ez a Rész a 92/23/EGK tanácsi irányelvnek, és az azt módosító 2001/43/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2005/11/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést
szolgálja. A Rész követelményei az ENSZ-EGB 30.02., 34., 54.00., 64. és 117. számú
előírásaival egyenértékűek.”
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8. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. A. Függelék A/50. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. A. Függelék A/50. számú mellékletének címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a
következő lábjegyzet lép:
„Ez a melléklet a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a
407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.”
2. Az MR. A. Függelék A/50. számú melléklet I. Rész 1.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A melléklet alkalmazási köre)
„1.1. A gépkocsik és a pótkocsik kapcsoló berendezéseire és azok felszerelésére vonatkozó
követelményeket a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és az azt módosító
407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendelet határozza meg.”
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9. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. C. Függelék C/12. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklete címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a
következĘ lábjegyzet lép:
„Ez a melléklet a Tanács 77/537/EK irányelvével, továbbá az Európai Parlament és a
Tanács 2000/25/EK irányelvével, az azt módosító a Bizottság 2005/13/EK irányelvével,
az Európai Parlament és a Tanács 2011/72/EU és 2011/87/EU irányelvével
összeegyeztethetĘ szabályozást tartalmaz. A C/12. számú melléklet a 44/2001. (XII.
18.) KöViM rendelet 20. § (5) bekezdésével megállapított, a 35/2004. (III. 30.) GKM
rendelet 12. § (4) bekezdése, a 126/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 3. § (6) bekezdése, a
106/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 7. §-a, a 26/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 9. § (8)
bekezdése, a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelet 6. § (9) bekezdése szerint módosított
szöveg.”
2. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet I. Rész 1. pontja a következĘ 1.2.8. ponttal
egészül ki:
(A melléklet alkalmazási köre és az alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések)
„1.2.8. EttĘl eltérĘen az L–R kategóriájú motorokkal felszerelt, az ER. C. Függelék
C/2. melléklet A. fejezet A.1. pont második francia bekezdésében, C. Függelék
C/2. melléklet B. fejezet 1. függelék I. rész 1.1. pontjában, valamint C.
Függelék C/2. melléklet A. fejezet A.2. pontjában meghatározott T2, T4.1 és
C2 kategóriájú traktorok tekintetében az 1.2.2. pont d) és e) alpontjában,
valamint az 1.2.3. pontban meghatározott idĘpontok eltolódnak három évvel
késĘbbre. Az említett idĘpontokig továbbra is a III/A. Részre vonatkozó
követelményeket kell alkalmazni.”
3. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet I. Rész 2. pontja a következĘ 2.12-2.16.
pontokkal egészül ki:
(Fogalommeghatározások
E melléklet alkalmazásában:)
„2.12.

„rugalmas végrehajtási eljárás”: az a mentesítési eljárás, amely révén egy
tagállam korlátozott számban engedélyezi traktorok forgalomba hozatalát és
üzembe helyezését a IV/D. Rész bevezetĘ részében meghatározott
követelményekkel összhangban,

2.13.

„motorkategória”: a motorok osztályozása, amely egyaránt figyelembe veszi a
teljesítménytartományt és a kipufogógáz-kibocsátási határérték szakaszt,
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2.14.

„forgalmazás”: egy traktor vagy motor kereskedelmi tevékenység keretében
történĘ rendelkezésre bocsátása az uniós piacon értékesítés vagy használat
céljára, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen,

2.15.

„forgalomba hozatal”: egy traktor vagy motor elsĘ forgalmazása,

2.16.

„üzembe helyezés”: egy traktor vagy motor elsĘ rendeltetésszerĦ használata az
Európai Unión belül. A nyilvántartásba vétel – adott esetben – vagy a
forgalomba hozatal idĘpontját kell az üzembe helyezés idĘpontjának
tekinteni.”

4. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet IV/D. Része helyébe a következĘ rendelkezés
lép:
„IV/D. Rész
A RUGALMAS VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KERETÉBEN FORGALOMBA
HOZOTT TRAKTOROKRA ÉS MOTOROKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A traktorgyártó kérésére, és azzal a feltétellel, hogy a jóváhagyó hatóság megadta a
jelen Részben meghatározott eljárások keretében történĘ forgalomba hozatalra
vonatkozó megfelelĘ engedélyt – az érvényben lévĘt közvetlenül megelĘzĘ kibocsátási
határérték szakasz követelményeivel összhangban jóváhagyott motorokkal felszerelt
traktorok korlátozott számban üzembe helyezhetĘk (a továbbiakban: rugalmas
végrehajtási eljárás).
A rugalmas végrehajtási eljárás egy adott szakasz alkalmazandóvá válásának
idĘpontjában kezdĘdik és az adott szakasz lejártáig tart. A jelen Rész 1.2. pontjában
foglalt rugalmas végrehajtási eljárást azonban a III. B. Rész idĘtartamára vagy – ott,
ahol nem létezik további szakasz – három évre korlátozzák.
1.

A TRAKTORGYÁRTÓK ELJÁRÁSA

1.1.

A III. B. Rész idĘtartama kivételével a traktorgyártónak, amely igénybe kívánja
venni a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kell kérnie a jóváhagyó
hatóságtól, hogy az ebben a mellékletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel
összhangban traktorokat hozhasson forgalomba. A traktorok száma nem
haladhatja meg az 1.1.1. és 1.1.2. pontban meghatározott felsĘ határokat. A
motoroknak meg kell felelniük a bevezetĘ részben említett követelményeknek.

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorok száma
egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártó által forgalomba
hozott és az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorok (az
Európai Unió piacán a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt)
éves számának 20%-át. Ha a traktorgyártó kevesebb, mint öt éve értékesít
traktorokat az Európai Unióban, akkor az átlagot azon tényleges idĘtartam
alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Európai Unióban traktorokat
értékesít.
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1.1.2. Az 1.1.1. pont alternatívájaként a rugalmas végrehajtási eljárás keretében
forgalomba hozott traktorok száma az egyes teljesítménytartományokban nem
haladhatja meg az alábbi felsĘ határokat:

1.2.

Motorteljesítménytartomány T (kW)

Traktorok száma

19  T < 37

200

37  T < 75

150

75  T < 130

100

130  T  560

50

A III. B. Rész folyamán annak a traktorgyártónak, amely igénybe kívánja venni
a rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt kell kérnie a jóváhagyó hatóságtól,
hogy az ebben a mellékletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel összhangban
traktorokat hozhasson forgalomba. A traktorok száma nem haladhatja meg az
1.2.1. és 1.2.2. pontban meghatározott felsĘ határokat. A motoroknak meg kell
felelniük a bevezetĘ részben említett követelményeknek.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorok száma
egyetlen motorkategóriában sem haladhatja meg a traktorgyártó által forgalomba
hozott és az adott motorkategóriába tartozó motorral felszerelt traktorok (az
Európai Unió piacán a legutolsó öt évben történt értékesítés átlagaként számolt)
éves számának 40%-át. Ha a traktorgyártó kevesebb, mint öt éve értékesít
traktorokat az Európai Unióban, akkor az átlagot azon tényleges idĘtartam
alapján kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az Európai Unióban traktorokat
értékesít.
1.2.2. Az 1.2.1. pont alternatívájaként a rugalmas végrehajtási eljárás keretében
forgalomba hozott traktorok száma az egyes teljesítménytartományokban nem
haladhatja meg az alábbi felsĘ határokat:

1.3.

Motorteljesítménytartomány T (kW)

Traktorok száma

37  T < 56

200

56  T < 75

175

75  T < 130

250

130  T  560

125

A traktorgyártónak a jóváhagyó hatósághoz benyújtott kérelmében a következĘ
információkat kell feltüntetnie:
a)

a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorral
rendelkezĘ minden egyes traktoron elhelyezendĘ címke mintája. A címke
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a
következĘ
szöveget
tartalmazza:
„…
(a
megfelelĘ
teljesítménytartományhoz tartozó összes traktor száma) TRAKTOR
KÖZÜL A … (traktorsorozat) SZÁMÚ, … MOTORSZÁMÚ TRAKTOR,
AMELYNEK (2000/25/EK irányelv szerinti) TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI
SZÁMA: ...”; valamint
b)

a motoron elhelyezendĘ, a 2.2. pontban említett szövegĦ kiegészítĘ címke
mintája.

1.4.

A traktorgyártó a rugalmas végrehajtási eljárás végrehajtásához kapcsolódóan
minden olyan szükséges információt megad a jóváhagyó hatóságnak, amelyet a
jóváhagyó hatóság a határozathozatal céljából kérhet.

1.5.

A traktorgyártó hathavonta jelentést nyújt be az általa alkalmazott rugalmas
végrehajtási eljárás végrehajtásáról valamennyi olyan tagállam jóváhagyó
hatóságához, ahol traktort hoz forgalomba. A jelentésnek összegzett adatokat
kell tartalmaznia a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott
traktorok számát, a motorok és traktorok sorszámát és azt a tagállamot illetĘen,
ahol a traktort üzembe helyezték. Ezt az eljárást a rugalmas végrehajtási eljárás
tartama alatt kivétel nélkül folytatni kell.

2.

A MOTORGYÁRTÓ ELJÁRÁSA

2.1.

Egy motorgyártó rugalmas végrehajtási eljárás keretében jelen Rész 1. és 3.
pontjával összhangban jóváhagyott motorokat hozhat forgalomba.

2.2.

Az I. Rész 5. pontjában említett követelményekkel összhangban a
motorgyártónak az ilyen motorokra a következĘ szöveggel ellátott címkét kell
elhelyeznie: „Rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott
motor”.

3.

A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG ELJÁRÁSA
A jóváhagyó hatóságnak értékelnie kell a rugalmas végrehajtási eljárásra
irányuló kérelem és a mellékelt dokumentumok tartalmát. Ezt követĘen
tájékoztatja a traktorgyártót arról, hogy engedélyezi-e a rugalmas végrehajtási
eljárás kérelemben megjelölt módon történĘ alkalmazását.”
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10. melléklet a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelethez

Az MR. C. Függelék C/19. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. C. Függelék C/19. számú melléklete címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a
következĘ lábjegyzet lép:
„1 Ez a melléklet a Tanács 86/297/EGK irányelvével, az azt módosító, az Európai
Parlament és a Tanács 97/54/EK irányelvével és a Bizottság 2010/62/EU irányelvével
és a Bizottság 2012/24/EU irányelvével összeegyeztethetĘ szabályozást tartalmaz. A C.
Függelék C/19. számú melléklete a 66/2012. (XII. 10.) NFM rendelet 6. §
(10) bekezdésével megállapított szöveg.”
2. Az MR. C. Függelék C/19. számú melléklet I. Rész 4.2. pontja helyébe a következĘ
rendelkezés lép:
„4.2. Az elsĘ teljesítményleadó tengelyekre vonatkozó elĘírások
Az ISO 8759-1:1998 szabvány elĘírásai – a 4.2. pont kivételével – valamennyi, az
említett szabványban elĘírtak szerinti elsĘ teljesítményleadó tengellyel felszerelt T és
C kategóriájú traktorra alkalmazandók.”
3. Az MR. C. Függelék C/19. számú melléklet I. Rész 4.2. pontjában lévĘ 2. táblázat hatályát
veszti.
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A vidékfejlesztési miniszter 125/2012. (XII. 10.) VM rendelete
a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével,
valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
24. § (2) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló 143/2011. (XII. 23.)
VM rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pont ae)–af) alpontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[Mezõgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezõgazdasági biztosítási szerzõdéshez vehetõ igénybe, amely
tartalmazza]
„ae) az egyes kárnemek vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket,
af) biztosított termelõk szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerzõdõ fél eljárási törvény szerinti
regisztrációs számának feltüntetése mellett – és A, B, C típusonként összesítve a kultúrák feltüntetésével az adó nélkül
számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerzõdés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel
csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat,”
(2) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pont eb)–ec) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Mezõgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezõgazdasági biztosítási szerzõdéshez vehetõ igénybe,
amelyben a biztosítási szerzõdéssel lefedett terület vonatkozásában a kárküszöb]
„eb) az elemi káresemény okozta mezõgazdasági árvízkár és a felhõszakadáskár kockázatoknál a károsodott
növénytábla biztosítási összegének 40%-a,
ec) aszálykár és tavaszi fagykár kockázatok esetében pedig üzemenként és növénykultúránként, téli fagykár esetében
pedig táblánként nem haladja meg az 50%-ot;”
(3) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mezõgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezõgazdasági biztosítási szerzõdéshez vehetõ igénybe, amely
rögzíti, hogy a szerzõdés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely
tartalmazza:]
„gg) a biztosítási esemény Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer azonosító szerinti helyét,”
(4) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Támogatás csak a díjelõírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható, díjhátralékos szerzõdés esetén
támogatás nem adható.
(9) A mezõgazdasági biztosítási szerzõdés módosítása esetén a biztosító a módosított tartalmú kötvényt és a
módosítást alátámasztó adatokat – ideértve a módosítással érintett biztosított növénykultúrára, a hozamra,
a területre, a blokkazonosítókra, és A, B és C típusonként összesítve a biztosítottankénti díjelõírásra vonatkozó
adatokat – legkésõbb a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidõig megküldi az MVH részére.”

2. §

A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az „A” típusú mezõgazdasági biztosítás keretében az alábbi növényi kultúrákra köthetõ mezõgazdasági biztosítási
szerzõdés:
1. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01),
2. árpa (GAB04),
3. káposztarepce (IPA02),
4. tritikále (GAB08),
5. rozs (GAB03),
6. napraforgómag (IPA17),
7. kukorica (GAB06),
8. borszõlõ ültetvény (ULT19),
9. alma (ULT01),
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10. hagyományos gyümölcsös alma (HAG01),
11. egyéb szõlõültetvény (ULT20),
12. körte (ULT15),
13. hagyományos gyümölcsös körte (HAG15).”
3. §

A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A „B” típusú mezõgazdasági biztosítás keretében az alábbi növényi kultúrákra köthetõ mezõgazdasági biztosítási
szerzõdés:
1. kukorica (GAB06),
2. zab (GAB05),
3. szójabab (IPA01),
4. lencse (HUV06),
5. száraz borsó (HUV01),
6. csicseriborsó (HUV08),
7. zöldborsó (ZOL37),
8. cukorborsó (ZOL38),
9. takarmányborsó (TAK18),
10. mezei borsó (TAK19),
11. lóbab (HUV02),
12. csemegekukorica (ZOL43),
13. cukorrépa (CUK01),
14. zöldbab (ZOL41),
15. uborka (ZOL23),
16. sárgadinnye,
17. dinnye (GYU01),
18. tökre oltott dinnye (GYU03),
19. paprika (ZOL27),
20. fûszerpaprika (AGF01),
21. paradicsom (ZOL22),
22. fejeskáposzta (ZOL04),
23. kelkáposzta (ZOL05),
24. karfiol (ZOL01),
25. brokkoli (ZOL02),
26. sárgarépa (ZOL28),
27. tök (ZOL25),
28. spárga (ZOL14),
29. mák (IPA10),
30. szárazbab (ZOL40),
31. burgonya (BUR01),
32. vöröshagyma (ZOL30),
33. napraforgómag (IPA17),
34. hibridnapraforgó (VET34),
35. hibridkukorica (VET33),
36. termesztett bodza (GYU08),
37. meggy (ULT16),
38. hagyományos gyümölcsös meggy (HAG16),
39. cseresznye (ULT17),
40. hagyományos gyümölcsös cseresznye (HAG17),
41. málna (GYU04),
42. piros ribiszke (GYU09),
43. egyéb ribiszke (GYU10),
44. piszke (GYU05),
45. földieper (GYU02),
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46. dió (ULT08),
47. hagyományos gyümölcsös dió (HAG08),
48. cukkini (ZOL26),
49. mustármag (IPA08),
50. olajretekmag (IPA11),
51. olajtökmag (IPA12),
52. tönkölybúza,
53. durumbúza (GAB02),
54. naspolya (ULT07),
55. hagyományos gyümölcsös naspolya (HAG07),
56. mogyoró (ULT09),
57. hagyományos gyümölcsös mogyoró (HAG09),
58. földimogyoró (IPA06),
59. mandula (ULT10),
60. hagyományos gyümölcsös mandula (HAG10),
61. cékla (ZOL32),
62. retek (étkezési célra) (ZOL35),
63. torma (ZOL36),
64. pasztinák (ZOL45),
65. spenót (ZOL13),
66. petrezselyem (ZOL16),
67. zeller (ZOL08),
68. sóska (ZOL12),
69. rizs (RIZ03),
70. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01),
71. sárgabarack (ULT04),
72. hagyományos gyümölcsös sárgabarack (HAG04),
73. szilva (ULT06),
74. hagyományos gyümölcsös szilva (HAG06),
75. õszibarack (ULT03),
76. hagyományos gyümölcsös õszibarack (HAG03),
77. nektarin,
78. birs (ULT19),
79. hagyományos gyümölcsös birs (HAG18).”
4. §

(1) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mezõgazdasági termelõ a mezõgazdasági biztosítási díjtámogatást az egységes kérelmében igényli, és egyidejûleg
nyilatkozik arról, hogy]
„b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint”
(2) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,
valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban
meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 18. cikkében foglaltakra figyelemmel
a mezõgazdasági termelõnek a megkötött mezõgazdasági biztosítási szerzõdés ajánlati nyomtatványát és kötvény
másolatát legkésõbb a tárgyév augusztus 31-éig kell benyújtania az MVH részére azzal, hogy az magában foglalja
a biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a blokkazonosítókra, és A, B, C típusonként összesítve
a biztosítottankénti díjelõírásra vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokat is. A szerzõdés nem teljes körû
benyújtása esetén hiánypótlásra kerül sor.”
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(3) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szerzõdõ fél és a biztosító erre irányuló megállapodása alapján, amennyiben a mezõgazdasági termelõ
a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés megkötésével egyidejûleg az MVH által közleményben rendszeresített
nyomtatványon meghatalmazza a biztosítót a biztosítási szerzõdés benyújtására, a biztosító a meghatalmazásban tett
nyilatkozatával kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerzõdés, valamint a biztosítási szerzõdés benyújtására
vonatkozó meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus úton augusztus 31-éig megküldi az MVH
részére.
(8) A szerzõdõ fél és a biztosító erre irányuló megállapodása alapján, amennyiben a szerzõdõ fél a mezõgazdasági
biztosítási szerzõdés megkötésével egyidejûleg az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon
meghatalmazza a biztosítót a biztosítási szerzõdés benyújtására, a biztosító a meghatalmazásban tett nyilatkozatával
kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerzõdés, a biztosítási szerzõdés benyújtására vonatkozó
meghatalmazás, valamint a (3) bekezdés szerinti meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus úton
augusztus 31-éig megküldi az MVH részére.
(9) A támogatási összeg az augusztus 31-éig megküldött biztosítási szerzõdésben szereplõ díjelõírás alapján,
a biztosító 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja, illetve a szerzõdõ fél 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti díjigazolásában
foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.”
5. §

A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4–6. §-ban meghatározott mezõgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának
megfelelõ mértékû támogatás vehetõ igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatás csökkentését
a mezõgazdasági biztosítási szerzõdések alábbi sorrendjében kell végrehajtani:
a) „C” típusú mezõgazdasági biztosítási szerzõdések esetében legfeljebb 30%-ig,
b) „B” típusú mezõgazdasági biztosítási szerzõdések esetében legfeljebb 40%-ig,
c) „A” típusú mezõgazdasági biztosítási szerzõdések esetében legfeljebb 55%-ig,
d) mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.”

6. §

A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A biztosító a biztosítási szerzõdés visszamenõleges hatályú megszûnésérõl havonta tájékoztatja az MVH-t.”

7. §

A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló
125/2012. (XII. 10.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. évben a mezõgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti támogatásra benyújtott
mezõgazdasági biztosítási szerzõdésekre kell alkalmazni.”

8. §

A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet
a) 3. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”,
b) 3. § (3) bekezdésében a „díjfizetési számla” szövegrész helyébe a „számla”,
c) 7. § (3) bekezdés b) pontjában és a 7. § (4) bekezdésében a „július 30-áig” szövegrész helyébe az „augusztus
31-éig”
szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti a 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. § (2a) bekezdése.

10. §

(1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (III. 9.) VM rendelet] 7. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mezõgazdasági termelõ az igényelt kárenyhítõ juttatás összegét a mezõgazdasági igazgatási szerv által annak
honlapján, a 3–7. melléklet alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki. Ha a mezõgazdasági termelõ
rendelkezik az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti vagy egyéb mezõgazdasági biztosítási szerzõdéssel, azt a
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2. melléklet kitöltésével és a biztosítóval kötött szerzõdés ajánlati nyomtványai és kötvénye három másolati
példányának a mezõgazdasági termelõ lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez
történõ benyújtásával igazolja, és a 7. melléklet szerint kiszámított kárenyhítõ juttatás összegénél figyelembe veszi
a biztosító által már kifizetett kártérítés összegét. A kitöltött mellékleteket a mezõgazdasági termelõ három eredeti
példányban személyesen vagy postai úton tárgyév november 30-áig nyújthatja be a lakhelye vagy székhelye szerint
illetékes agrárkár-megállapító szervhez. A benyújtott dokumentumok együttesen alkotják a kárenyhítõ juttatás iránti
kérelmet.”
(2) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a mezõgazdasági biztosítási szerzõdésben a szerzõdõ fél nem a mezõgazdasági termelõ, teljes mértékû
kárenyhítõ jutattatásra az a mezõgazdasági termelõ jogosult, akinek részére a szerzõdõ fél vagy a biztosító a biztosított
területet, a biztosítással fedezett káreseményt és a biztosított hozamértéket is feltüntetõ igazolást állít ki, amelyet
a termelõ a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidõig nyújt be a lakhelye vagy székhelye szerint illetékes
agrárkár-megállapító szervhez.”
11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 308/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Balla Judit Máriát 2013. január 31-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-2/2012.

A köztársasági elnök 309/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Brunner Tamást 2012. december 31-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-1/2012.
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A köztársasági elnök 310/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Házi Lajost 2012. november 30-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. november 29.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05067/2012.

A köztársasági elnök 311/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Futóné
dr. Major Mónikát 2012. december 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-3/2012.

A köztársasági elnök 312/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horváth Carment
2012. december 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-4/2012.
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A köztársasági elnök 313/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács Krisztina
Erzsébetet 2012. december 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-5/2012.

A köztársasági elnök 314/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Németh Zoltánt
2012. december 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-6/2012.

A köztársasági elnök 315/2012. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szepesi Ágnest
2012. december 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-7/2012.
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A köztársasági elnök 316/2012. (XII. 10.) KE határozata
a 156/2009. (XI. 13.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Lászlóné
dr. Csernák Hajnalka bírói kinevezését 2012. december 1. napjától 2015. november 30. napjáig terjedõ idõtartamra
meghosszabbítom.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-8/2012.

A köztársasági elnök 317/2012. (XII. 10.) KE határozata
a 156/2009. (XI. 13.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Surányi Katalin
bírói kinevezését 2012. december 1. napjától 2015. november 30. napjáig terjedõ idõtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06865-9/2012.
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A köztársasági elnök 318/2012. (XII. 10.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
elõterjesztésére –
a magyar–brazil gazdasági, kulturális és sportkapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Paulo Antônio Skaf, a Sao Paulo-i Gyáriparosok Szövetsége elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. november 6.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 9.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06594/2012.

A köztársasági elnök 319/2012. (XII. 10.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
elõterjesztésére –
a magyar–montenegrói kétoldalú kapcsolatok kiépítése és fejlesztése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége
elismeréseként
dr. Vanja Brailo, Montenegró budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
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Magyarország iránti elkötelezettségéért, a magyar–német kapcsolatok erõsítéséért, a testvérvárosi kapcsolatok
elõmozdítása érdekében végzett több éves tevékenysége elismeréseként
Dagmar Szabados, Halle város fõpolgármestere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. november 5.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 6.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06389/2012.

A Kormány 1570/2012. (XII. 10.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezeten belüli elõirányzat átcsoportosításáról
A Kormány a Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. § (1) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva
1. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezetben a 72. Tamási Város feladatainak támogatása cím létrehozását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezet, 5. Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím, 1. Helyi önkormányzatokat megilletõ tartalékok alcím,
1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcímcsoport terhére 682,9 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi
jövedelemadója fejezet, 72. Tamási Város feladatainak támogatása cím javára;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
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3. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeirõl Tamási Város
Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2012. december 20.
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást soron kívül folyósítsa Tamási Város Önkormányzata
számára.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1570/2012. (XII. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

•

Költségvetési év: 2012.
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Helyi önkormányzatok kiegészítĘ támogatása
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Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Tamási Város feladatainak támogatása

682,9

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

Fejezet

1 példány

idĘarányos

Állami SzámvevĘszék

1 példány
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teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány
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