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II. Törvények

2020. évi II. törvény
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között 
a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban 

lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  § és a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi II. törvényhez

„Agreement 
between the Government of Hungary and the Government of the State of Qatar on the Exemption of 
Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Special Passports

The Government of Hungary and the Government of the State of Qatar, hereinafter referred to as “Party” or “the 
Parties”,
Desiring to promote the further development of friendly relations and cooperation between the two countries,
Wishing to facilitate the entry of their nationals holding valid diplomatic and special passports into the territory of 
their respective countries,

Have agreed as follows:

Article 1
The terms and conditions of this Agreement shall apply to nationals of the two countries holding the following 
passports:
1. In the State of Qatar: Valid diplomatic and special passports
2. In Hungary: Valid diplomatic passports.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. február 25-i ülésnapján fogadta el.
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Article 2
The nationals of both countries holding the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, may entre, exit, 
transit and stay in the territory of the other party without an entry visa, and stay there for a period not exceeding 
ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) days period, which entails considering the one hundred and 
eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, must not 
undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, shall abide by the 
laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5
The passports mentioned in Article 1, shall satisfy the following criteria:
a. its validity shall extend at least 6 (six) months after the intended date of departure from the territory of the 

Parties. In a justified case of emergency, this obligation may be waived;
b. it shall have been issued within the previous 10 (ten) years.

Article 6
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, may enter and 
exit the territory of the other Party via official border-crossing points. While crossing borders, nationals of each Party 
shall comply with the rules and procedures set forth in the nationals’ legislations of the other Party.

Article 7
 (1) Nationals of either Party, who are members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of 

international organizations, located on the territory of the other Party, and their spouse and children forming part 
of their household, holding valid passports referred to in Article 1 of this Agreement, shall be required to obtain the 
appropriate entry visa prior to their entry.

 (2) The Parties shall notify each other of the arrival of their nationals mentioned in paragraph (1) of this Article through 
diplomatic channels.

 (3) The persons mentioned in paragraph (1) of this Article, after accreditation, may enter, transit through, stay on and 
leave the territory of the other Party without a visa during the period of their assignment.

Article 8
Each party shall maintain the following:
1. Deny the nationals mentioned in Article 1 of this Agreement entry into or stay on its territories for reasons 

pertaining to national security, general order or general health.
2. Shorten or terminate the stay of the nationals mentioned in Article 1 of this Agreement in accordance with 

the laws and regulations of the receiving country.
3. Where a  national of one Party is affected by the provisions of this Article, the other Party shall be notified 

thereof in writing through diplomatic channels.

Article 9
 (1) In case a passport referred to in Article 1 of this Agreement is lost or damaged in the territory of the other Party, 

the national affected shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through the 
diplomatic mission or consular post of the country of their nationality.

 (2) The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with 
the legislation of their country, a  document for returning to the country of their nationality, and shall notify the 
competent authorities of the receiving state accordingly.
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Article 10
 (1) The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, 

through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of the Agreement.
 (2) In case any of the two Parties issues new diplomatic or special passports or modifies them, it shall notify the other 

Party and provide it with personalized specimens of the new passports through diplomatic channels at least thirty 
(30) days before starting to use such passports.

Article 11
 (1) This Agreement shall not prejudice other obligations of the Parties arising under international agreements, or any 

bilateral agreements concluded between the Parties.
 (2) This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in the European 

Union and in the Schengen Area.
 (3) The Parties shall inform each other without delay of any changes in their respective laws and regulations governing 

the entry and stay of foreigners.

Article 12
The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 13
The Parties shall amicably settle any disputes arising from the implementation or interpretation of the provisions of 
this Agreement by consultations through diplomatic channels.

Article 14
 (1) Each Party has the right to suspend the implementation of this Agreement totally or partly for reasons pertaining to 

national security, general order or general health. When such decision is taken or cancelled the other Party shall be 
notified thereof in writing through diplomatic channels.

 (2) Suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, 
holders of any of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement, staying in the territory of the other Party.

Article 15
 (1) The Agreement shall enter into force on the thirtieth (30.) day after receiving the last written notification through 

diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the 
entry into force of the Agreement have been completed.

 (2) The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made 
in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in 
accordance with the provisions of Paragraph (1) of this Article.

 (3) This Agreement shall remain in force unless one Party notifies the other in writing through diplomatic channels 
wishing to terminate it. In such case the Agreement terminates after ninety (90) days from the date of receipt of this 
notification.

Done at Doha on the 22nd of October 2019 in two originals, in Hungarian, Arabic and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application of the provisions of this Agreement, 
the English text shall prevail.”
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2. melléklet a 2020. évi II. törvényhez

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya (a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”),
Attól a szándéktól vezérelve, hogy tovább erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést;
Azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak a másik Fél 
területére történő beutazását,

Az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
A Megállapodás rendelkezései és feltételei a  két országnak a  következő útlevelekkel rendelkező állampolgáraira 
terjednek ki:
1.  Katar Állam: érvényes diplomata- és különleges útlevelek
2.  Magyarország: érvényes diplomata-útlevelek.

2. Cikk
A két ország azon állampolgárai, akik jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, 
vízum nélkül utazhatnak be a  másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodási 
engedély nélkül tartózkodhatnak ott, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett 
tartózkodás esetén, figyelembe véve a megelőző 180 napos időszak minden egyes tartózkodási napját.

3. Cikk
A Feleknek a  jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a  másik Fél 
területén történő tartózkodásuk során nem végezhetnek munkavállalási engedélyhez kötött jövedelemszerző 
tevékenységet.

4. Cikk
A Felek jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárainak a  másik Fél 
területén történő tartózkodásuk során be kell tartaniuk az ott hatályban lévő jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk
Az 1. Cikkben meghatározott útleveleknek az alábbi kritériumoknak kell eleget tenniük:
a. azok érvényessége legalább 6 (hat) hónappal meghaladja a  Felek területéről történő tervezett távozás 

időpontját. Sürgős és indokolt esetben e kötelezettségtől el lehet tekinteni;
b. azokat a megelőző 10 (tíz) éven belül bocsátották ki.

6. Cikk
A Feleknek a  jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a  nemzetközi 
határforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be a  másik Fél állama területére és utazhatnak ki 
onnan. A  határátlépés során a  Felek állampolgárai betartják a  másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott 
rendelkezéseket és eljárásokat.

7. Cikk
 (1) Az  egyik Fél államának azon állampolgárai, akik a  jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel 

rendelkeznek, és a  másik Fél államában működő diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy az  ott működő 
nemzetközi szervezethez akkreditált képviselet tagjai, valamint a  velük közös háztartásban élő házastársuk 
és gyermekeik, akik a  jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, utazásukat 
megelőzően a megfelelő beutazó vízum beszerzésére kötelesek.
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 (2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a jelen Cikk (1) Bekezdésében említett állampolgáraik érkezéséről.
 (3) Jelen Cikk (1) Bekezdésében említett személyek az akkreditációjukat követően vízum nélkül utazhatnak be a másik 

Fél területére, utazhatnak rajta át, tartózkodhatnak ott és hagyhatják azt el a megbízatásuk időtartama alatt.

8. Cikk
Mindkét fél fenntartja a következőket:
1.  A  másik Félnek a  jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevéllel rendelkező állampolgára 

belépését vagy tartózkodását megtagadhatja nemzetbiztonsági, közrendi, vagy közegészségügyi okokból.
2.  A  jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott állampolgárok tartózkodásának tartamát lerövidítheti, 

illetőleg megszakíthatja a fogadó ország jogszabályai és rendelkezéseivel összhangban.
3.  Amennyiben az  egyik fél állampolgára a  jelen Cikkben foglaltak szerint érintett, a  másik Felet írásban, 

diplomáciai úton, haladéktalanul értesíteni kell.

9. Cikk
 (1) Amennyiben valamely, a  jelen Megállapodás 1. Cikke szerinti útlevél a  másik Fél országának területén elvész 

vagy megrongálódik, erről az  érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a  fogadó állam illetékes hatóságait 
az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül.

 (2) Az  érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az  említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki 
az államának jogszabályai szerint, és erről a fogadó állam hatóságait értesíti.

10. Cikk
 (1) A Felek a jelen Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak 

a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott útlevelek megszemélyesített mintapéldányait.
 (2) Amennyiben a két Fél bármelyike új diplomata- vagy különleges útlevelet bocsát ki, vagy azt módosítja, ezen útlevél 

megszemélyesített mintaeredeti okmányait legalább harminc (30) nappal az alkalmazást megelőzően diplomáciai 
úton eljuttatja a másik Fél részére.

11. Cikk
 (1) A  Megállapodás nem befolyásolja a  Felek nemzetközi megállapodásokból fakadó, vagy a  közöttük létrejött más 

kétoldalú megállapodásokból fakadó egyéb kötelezettségeit.
 (2) A  Megállapodás nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós és schengeni 

tagságából fakadnak.
 (3) A  Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a  külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó 

jogszabályaikban és rendelkezéseikben bekövetkező változásokról.

12. Cikk
A Felek a  Megállapodást az  országaikban hatályban lévő jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban 
alkalmazzák.

13. Cikk
A Megállapodás rendelkezéseinek értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat a  Felek békés módon, 
diplomáciai úton tartott konzultációk útján rendezik.

14. Cikk
 (1) Mindkét Félnek joga van ahhoz, hogy közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból részben vagy egészben 

felfüggessze a Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről szóló döntésről és annak feloldásáról diplomáciai úton 
értesíteni kell a másik Felet.

 (2) A  Megállapodás alkalmazásának a  felfüggesztése nem érinti a  Feleknek a  jelen Megállapodás 1. Cikkében 
meghatározott útlevelekkel rendelkező, a másik Fél területén tartózkodó állampolgárai jogállását.

15. Cikk
 (1) A  Megállapodás a  Feleknek a  hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, 

diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.
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 (2) A  Felek kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosíthatják a  Megállapodás rendelkezéseit. Bármilyen módosítást 
a  Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A  módosítások a  jelen 
Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lépnek hatályba.

 (3) A  jelen Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg a  Felek bármelyike írásban, diplomáciai úton küldött 
értesítéssel fel nem mondja azt. Ebben az esetben a Megállapodás az értesítés kézhezvételétől számított kilencven 
(90) napon belül veszíti hatályát.

Kelt Dohában 2019. október 22-én két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg 
egyaránt hiteles. A Megállapodás rendelkezéseinek értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő különbségek esetén 
az angol nyelvű szöveg az irányadó.

2020. évi III. törvény
a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról szóló  
EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatának kihirdetéséről*
(A megállapodás módosítása nemzetközi jogilag 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba.)

1. §  Az Országgyűlés a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról szóló 
EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatát (a továbbiakban: EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozata) e törvénnyel 
kihirdeti.

2. §  Az EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatának hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § (1) Az  e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  közlekedésért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter) gondoskodik.

 (2) Az  Európai Közösség és tagállamai és az  Albán Köztársaság, a  Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, 
az  Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, a  Horvát Köztársaság, az  Izlandi Köztársaság, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a  Montenegrói Köztársaság, a  Norvég Királyság, Románia és a  Szerb 
Köztársaság között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az EKLT vegyes bizottság 
1/2019 határozatával egységes szerkezetbe foglalt, hiteles magyar nyelvű szövegének közzétételéről a  miniszter 
gondoskodik.

5. §  Hatályát veszti az Európai Közösség és tagállamai, valamint Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, az Egyesült 
Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, Horvátország, Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 
Montenegró, Norvégia, Románia és Szerbia között létrejött, az  európai közös légtér (EKLT) létrehozására irányuló 
többoldalú Megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló 2009. évi CIII. törvény.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. február 25-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2020. évi III. törvényhez

AZ EKLT VEGYES BIZOTTSÁG 1/2019 HATÁROZATA 
(2019. július 31.)
a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról 
[2019/1343]

AZ EKLT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, 
az  Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója1, a  Horvát Köztársaság, az  Izlandi Köztársaság, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a  Montenegrói Köztársaság, a  Norvég Királyság, Románia és a  Szerb 
Köztársaság között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásra2 (EKLT-megállapodás) és 
különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel az ideiglenes megállapodás 2017. december 1-jén hatályba lépett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az EKLT-megállapodás I. mellékletének helyébe 2019. szeptember 1-jétől e határozat melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 31-én.

a vegyes bizottság részéről, 
az elnök 

Carlos BERMEJO ACOSTA

1 Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.
2 HL L 285., 2006.10.16., 3. o.
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MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A POLGÁRI REPÜLÉS SZABÁLYAI

Az alábbi európai uniós aktusok »alkalmazandó rendelkezései« az alapmegállapodással és a 
horizontális kiigazításokról szóló II. melléklettel összhangban alkalmazandók, ha csak ez a 
melléklet vagy az I–IX. jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik.

Az egyes aktusokra való hivatkozást szükség esetén konkrét kiigazítások egészítik ki.

1. A légi közlekedés liberalizációja és egyéb, a polgári repülésre vonatkozó szabályok

A PIAC MŰKÖDÉSE Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK 
rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi 
járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról 
(HL L 293., 2008.10.31., 3. o.)
Módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2 
rendelete (2018. december 11.) a Közösségben a légi 
járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 
1008/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 11., 
2019.1.14., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 
rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés 
területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai 
Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és 
a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)

STATISZTIKÁK Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK 
rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és 
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai 
adatgyűjtésről (HL L 66., 2003.3.11., 1. o.)
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a 
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légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra 
vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, 
valamint annak I. és II. melléklete módosításáról 
(HL L 194., 2003.8.1., 9. o.),
az alábbi módosítással:
A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 
1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek 
jegyzékének tekintetében történő módosításáról (HL L 49., 
2007.2.17., 9. o.)

BIZTOSÍTÁSI 
KÖVETELMÉNYEK

Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK 
rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi 
járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási 
követelményekről (HL L 138., 2004.4.30., 1. o.)
Módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK 
rendelete (2008. október 22.) a Szerződés 251. cikkében 
meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 
tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat 
szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás –
Első rész (HL L 311., 2008.11.21., 1. o.)

A Bizottság 285/2010/EU rendelete (2010. április 6.) a 
légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira 
vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 
785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról (HL L 87., 2010.4.7., 19. o.)

RÉSIDŐK A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a 
Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás 
egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.)
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 793/2004/EK 
rendelete (2004. április 21.) a Közösség repülőterein 
alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 
95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 138., 
2004.4.30., 50. o.)
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REPÜLŐTÉRI DÍJAK Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK 
irányelve (2009. március 11.) a repülőtéri díjakról 
(HL L 70., 2009.3.14., 11. o.)

FÖLDI KISZOLGÁLÁS A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a 
közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való 
bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–9. cikk; 11–23. cikk és 25. 
cikk.

SZÁMÍTÓGÉPES 
HELYFOGLALÁSI RENDSZER 
(SzHR)

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 helyezéséről (HL L 35.,
2009.2.4., 47. o.)

2. Repülésbiztonság

BIZTONSÁG Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 
rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés 
területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai 
Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 
2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 212., 2018.8.22., 1. o.1

Alkalmazandó rendelkezések: 1–140. cikk a 127. és a 128. 
cikk kivételével, I–X. melléklet.
A Bizottság (EU) 2018/1976 végrehajtási 
rendelete (2018. december 14.) a vitorlázó repülőgépek 
üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak az 
(EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő meghatározásáról (HL L 326., 
2018.12.20., 64. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4. cikk, I. és II. melléklet.
A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) 
a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes 
szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
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rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 71., 
2018.3.14., 10. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk, I. és II. melléklet.
A Bizottság (EU) 2018/1048 végrehajtási 
rendelete (2018. július 18.) a teljesítményalapú 
navigációval kapcsolatos légtérhasználati követelmények és 
üzemeltetési eljárások meghatározásáról (HL L 189., 
2018.7.26., 3. o.)
A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) 
a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 
1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–12. cikk, I–VIII. melléklet.
Módosította:

A Bizottság 290/2012/EU rendelete (2012. március 30.) a 
polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU 
rendelet módosításáról (HL L 100., 2012.4.5., 1. o.)

A Bizottság 70/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a 
polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU 
rendelet módosításáról (HL L 23., 2014.1.28., 25. o.)

A Bizottság 245/2014/EU rendelete (2014. március 13.) a 
polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelmények és igazgatási eljárások rögzítéséről szóló, 
2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet 
módosításáról (HL L 74., 2014.3.14., 33. o.)

A Bizottság (EU) 2015/445 rendelete (2015. március 17.) 
az 1178/2011/EU rendeletnek a polgári légi közlekedésben 
részt vevő légi személyzetre vonatkozó műszaki 
követelmények és igazgatási eljárások tekintetében történő 
módosításáról (HL L 74., 2015.3.18., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2016/539 rendelete (2016. április 6.) az 
1178/2011/EU rendeletnek a pilóták teljesítményalapú 
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navigációra vonatkozó képzése, vizsgáztatása és időszakos 
ellenőrzése tekintetében való módosításáról (HL L 91., 
2016.4.7., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1065 rendelete (2018. július 27.) 
az 1178/2011/EU rendeletnek az uniós hajózószemélyzeti 
szakszolgálati engedélyek automatikus érvényesítése, 
valamint a fel- és leszállással kapcsolatos képzés
tekintetében történő módosításáról (HL L 192., 2018.7.30., 
31. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1119 rendelete (2018. július 31.) 
az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek 
tekintetében történő módosításáról (HL L 204., 2018.8.13., 
13. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1974 végrehajtási 
rendelete (2018. december 14.) a polgári légi 
közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményekről és 
igazgatási eljárásokról szóló 1178/2011/EU rendeletnek az 
(EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő módosításáról (HL L 326., 2018.12.20., 
1. o.)

A Bizottság (EU) 2019/27 végrehajtási rendelete (2018. 
december 19.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó 
műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
(EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU 
rendelet módosításáról (HL L 8., 2019.1.10., 1. o.)

A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a 
polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a 
közigazgatási eljárások összehangolásáról (HL L 373., 
1991.12.31., 4. o.)2

Alkalmazandó rendelkezések: 1., 3. és 13. cikke valamint a 
III. melléklet Q alrésze. Az alkalmazandó rendelkezések 
csak a repülőgéppel végzett légi taxi műveletekre, a 
repülőgéppel nyújtott sürgősségi orvosi szolgálatokra, 
továbbá az egypilótás repülőgéppel végzett kereskedelmi 
célú légi fuvarozásra vonatkozó, a repülési és szolgálati idő 
korlátozása, valamint a pihenőidővel kapcsolatos 
követelmények tekintetében alkalmazandók.
Módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 1899/2006/EK 
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rendelete (2006. december 12.) a polgári légi közlekedés 
területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások 
összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
módosításáról (HL L 377., 2006.12.27., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1900/2006/EK 
rendelete (2006. december 20.) a polgári légi közlekedés 
területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások 
összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
módosításáról (HL L 377., 2006.12.27., 176. o.)

A Bizottság 8/2008/EK rendelete (2007. december 11.) a 
3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú 
repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó 
közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások 
tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2008.1.12., 
1. o.)

A Bizottság 859/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) 
a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú 
repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó 
közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások 
tekintetében történő módosításáról (HL L 254., 2008.9.20., 
1. o.)

A Bizottság 1332/2011/EU rendelete (2011. december 
16.) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló 
közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési 
eljárások meghatározásáról (HL L 336., 2011.12.20., 20. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–3. cikk és a melléklet.
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/583 rendelete (2016. április 15.) a 
levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös 
légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások 
meghatározásáról szóló 1332/2011/EU bizottsági rendelet 
módosításáról (HL L 101., 2016.4.16., 7. o.)

BALESETEK ÉS ESEMÉNYEK Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU 
rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési 
balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és 
megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–23. cikk és a melléklet.
Módosította:
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 
rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés 
területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai 
Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és 
a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU 
rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési 
események jelentéséről, elemzéséről és nyomon 
követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK 
bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU 
rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési 
események jelentéséről, elemzéséről és nyomon 
követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK 
bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–23. cikk a 18. és a 19. cikk 
kivételével, I–III. melléklet
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 
rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés 
területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai 
Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 
2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)
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A Bizottság 2012/780/EU határozata (2012. december 5.) 
a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények 
vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 996/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének 
(5) bekezdésével létrehozott, biztonsági ajánlások európai 
központi adattárához és az ajánlásokra adott válaszokhoz 
való hozzáférési jogokról (HL L 342., 2012.12.14., 46. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk

A NEM BIZTONSÁGOS LÉGI 
FUVAROZÓKRA VONATKOZÓ 
MŰKÖDÉSI TILALOM

Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK 
rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül 
működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi 
listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte 
tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, 
valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 344., 2005.12.27., 15. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–13. cikk és a melléklet.
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 
rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés 
területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai 
Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 
2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)
A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a 
Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi 
fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája 
végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 84., 
2006.3.23., 8. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–6. cikk, A–C. melléklet
A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a 
Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi 
fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának 
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létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–3. cikk, A. és B. melléklet.
Legutóbb módosította:
A Bizottság (EU) 2018/1866 végrehajtási 
rendelete (2018. november 28.) a 474/2006/EK rendeletnek 
az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá 
tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő 
módosításáról (HL L 304., 2018.11.29., 10. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1018 végrehajtási 
rendelete (2015. június 29.) a 376/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő 
polgári légiközlekedési események besorolását meghatározó 
jegyzék megállapításáról (HL L 163., 2015.6.30., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1. cikk, I–V. melléklet.

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS 
SZANKCIÓK

A Bizottság 646/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. 
július 16.) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő 
bírságokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályok 
megállapításáról (HL L 187., 2012.7.17., 29. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–26. cikk

A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a 
légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és 
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi 
tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek 
tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról 
(HL L 224., 2012.8.21., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–11. cikk, I. melléklet.
Módosította:

A Bizottság 7/2013/EU rendelete (2013. január 8.) a 
járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és 
berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi 
tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek 
tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 
748/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 4., 2013.1.9., 
36. o.)

A Bizottság 69/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a 
járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és 
berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi 
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tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek 
tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 
748/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 23., 
2014.1.28., 12. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1039 rendelete (2015. június 30.) 
a 748/2012/EU rendeletnek a repülési tesztek tekintetében 
történő módosításáról (HL L 167., 2015.7.1., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2016/5 rendelete (2016. január 5.) a 
748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére 
vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása 
tekintetében történő módosításáról (HL L 3., 2016.1.6., 3. 
o.)

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
ÉS IGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a 
légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 
2012.10.25., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk, I–VIII. melléklet.
Módosította:

A Bizottság 800/2013/EU rendelete (2013. augusztus 14.) 
a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU 
bizottsági rendelet módosításáról (HL L 227., 2013.8.24.,
1. o.)

A Bizottság 71/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a 
légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 23., 2014.1.28., 27. o.)

A Bizottság 83/2014/EU rendelete (2014. január 29.) a 
légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 28., 2014.1.31., 17. o.)
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A Bizottság 379/2014/EU rendelete (2014. április 7.) a 
légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU 
bizottsági rendelet módosításáról (HL L 123., 2014.4.24., 
1. o.)

A Bizottság (EU) 2015/140 rendelete (2015. január 29.) a 
965/2012/EU rendeletnek a zavarásmentes pilótafülke 
tekintetében történő módosításáról és a rendelet 
helyesbítéséről (HL L 24., 2015.1.30., 5. o.)

A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) 
az adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő 
légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet 
módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.)

Módosította:

A Bizottság (EU) 2019/133 végrehajtási rendelete (2019. 
január 28.) az (EU) 2015/640 rendeletnek egyes új 
kiegészítő légialkalmassági előírások bevezetése 
tekintetében történő módosításáról (HL L 25., 2019.1.29., 
14. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1329 rendelete (2015. július 31.) a 
965/2012/EU rendeletnek az uniós légitársaságok által 
harmadik országban lajstromozott légi járművek üzemben 
tartása tekintetében történő módosításáról (HL L 206., 
2015.8.1., 21. o.)

A Bizottság (EU) 2015/2338 rendelete (2015. december 
11.) a 965/2012/EU rendeletnek a fedélzeti adatrögzítőkre, 
a víz alatti helyzetmeghatározó eszközökre és a légijármű-
követő rendszerekre vonatkozó követelmények 
tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 
2015.12.16., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2016/1199 rendelete (2016. július 22.) a 
965/2012/EU rendeletnek a teljesítményalapú navigációval 
végzett repülésekre vonatkozó jóváhagyás, az 
adatszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók tanúsítása és 
ellenőrzése, valamint a helikopterrel tenger felett végzett 
műveletek tekintetében történő módosításáról, valamint a 
rendelet helyesbítéséről (HL L 198., 2016.7.23., 13. o.)

A Bizottság (EU) 2017/363 rendelete (2017. március 1.) a 
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965/2012/EU rendeletnek az egyhajtóműves gázturbinás 
repülőgéppel éjszaka vagy műszeres időjárási körülmények 
között végrehajtott műveletek egyedi jóváhagyása, 
valamint a kereskedelmi célú egyedi légi szállítási 
műveletekhez, a hajtóművel rendelkező komplex légi 
járművekkel végzett nem kereskedelmi célú légi szállítási 
műveletekhez és a hajtóművel rendelkező komplex légi 
járművekkel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi 
szállítási műveletekhez kapcsolódó, veszélyes árukkal 
kapcsolatos képzésre vonatkozó jóváhagyási 
követelmények jóváhagyása tekintetében való 
módosításáról (HL L 55., 2017.3.2., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2018/394 rendelete (2018. március 13.) 
a 965/2012/EU rendeletnek a ballonokra vonatkozó légi 
üzemeltetési követelmények törlése tekintetében történő 
módosításáról (HL L 71., 2018.3.14., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1042 rendelete (2018. július 23.) a 
965/2012/EU rendeletnek a támogatási programok 
bevezetéséhez, a hajózó személyzet pszichológiai 
vizsgálatához, valamint a hajózó személyzet és a légiutas-
kísérő személyzet tagjainak alkalmasságát biztosító 
rendszeres és szúrópróbaszerű pszichoaktívanyag-
vizsgálathoz kapcsolódó műszaki követelmények és 
igazgatási eljárások tekintetében, továbbá az újonnan 
gyártott, legfeljebb 5 700 kg legnagyobb engedélyezett 
felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális üzemi 
utasülésszámú gázturbinás repülőgépek földközelség-jelző 
rendszerrel való felszerelése tekintetében történő 
módosításáról (HL L 188., 2018.7.25., 3. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1975 végrehajtási 
rendelete (2018. december 14.) a 965/2012/EU 
rendeletnek a vitorlázó repülőgépekre és az elektronikus 
pilótatáskákra vonatkozó légi üzembentartási 
követelmények tekintetében történő módosításáról 
(HL L 326., 2018.12.20., 53. o.)

A Bizottság 628/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. 
június 28.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
szabványosítási vizsgálatok végzésével és a 216/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályai 
alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos 
munkamódszereiről, valamint a 736/2006/EK bizottsági 
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rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 179., 
2013.6.29., 46. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–25. cikk
A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a
repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási 
eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 44., 
2014.2.14., 1. o.)3

Alkalmazandó rendelkezések: 1–11. cikk, I–IV. melléklet.
Módosította:
A Bizottság (EU) 2018/401 rendelete (2018. március 14.) 
a 139/2014/EU rendeletnek a futópályák osztályozása 
tekintetében történő módosításáról (HL L 72., 2018.3.15., 
17. o.)
A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított 
tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 93., 
2014.3.28., 58. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–19. cikk és a melléklet.
A Bizottság 452/2014/EU rendelete (2014. április 29.) a 
harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési 
tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és 
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről 
(HL L 133., 2014.5.6., 12. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–4. cikk, 1. és 2. melléklet.
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/1158 rendelete (2016. július 15.) a 
452/2014/EU rendeletnek a harmadik országbeli 
üzemeltetők engedélyeire, valamint a kapcsolódó 
előírásokra vonatkozó minta törlése tekintetében való 
módosításáról (HL L 192., 2016.7.16., 21. o.)
A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 
26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, 
alkatrészek és berendezések folyamatos légi 
alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő 
feladatokban részt vevő szervezetek és személyek 
jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.)4

Alkalmazandó rendelkezések: 1–9. cikk, I–VI. melléklet.
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Módosította:

A Bizottság (EU) 2015/1088 rendelete (2015. július 3.) az 
1321/2014/EU rendeletnek az általános célú légi 
közlekedésben részt vevő légi járművek karbantartási 
eljárásainak egyszerűsítése tekintetében történő 
módosításáról (HL L 176., 2015.7.7., 4. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1536 rendelete (2015. szeptember 
16.) az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi 
alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 
216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus 
karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi 
alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való 
módosításáról (HL L 241., 2015.9.17., 16. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1142 rendelete (2018. augusztus 
14.) az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú 
légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső 
beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának 
módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó 
szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében 
történő módosításáról (HL L 207., 2018.8.16., 2. o.)

A Bizottság (EU) 2015/340 rendelete (2015. február 20.) a 
légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és 
tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és 
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 
923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 
és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 63., 2015.3.6., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–9. cikk, I–IV. melléklet.
A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) az 
adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő 
légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet 
módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–5. cikk, I. és II. melléklet.

3. Légiközlekedés-védelem

VÉDELEM 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 
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hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.)
Módosította:
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 minőségbiztosítási programokra vonatkozó 
követelmények tekintetében való módosításáról (HL L 7., 
2010.1.12., 3. o.)
A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a 
polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt 
közös alapkövetelmények kiegészítéséről (HL L 91., 
2009.4.3., 7. o.)
Módosította:

A Bizottság 297/2010/EU rendelete (2010. április 9.) a 
polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös 
alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK 
rendelet módosításáról (HL L 90., 2010.4.10., 1. o.)

A Bizottság 720/2011/EU rendelete (2011. július 22.) a 
polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös 
alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK 
rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai 
uniós repülőtereken történő átvizsgálásának bevezetése 
tekintetében történő módosításáról (HL L 193., 2011.7.23., 
19. o.)

A Bizottság 1141/2011/EU rendelete (2011. november 
10.) a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös 
alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK 
rendeletnek a biztonsági szkennerek európai uniós 
repülőtereken való alkalmazása tekintetében történő 
módosításáról (HL L 293., 2011.11.11., 22. o.)

A Bizottság 245/2013/EU rendelete (2013. március 19.) a 
272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és 
gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása 
tekintetében történő módosításáról (HL L 77., 2013.3.20., 
5. o.)

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) 
a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös 
alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi 
intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé 
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tevő feltételek meghatározásáról (HL L 338., 2009.12.19., 
17. o.).
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/2096 rendelete (2016. november 
30.) az 1254/2009/EU rendeletnek a polgári légi közlekedés 
védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való 
eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a 
tagállamok számára lehetővé tevő egyes feltételek 
tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2016.12.1., 
7. o.)
A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a 
légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági 
ellenőrzések eljárásainak megállapításáról (HL L 23., 
2010.1.27., 1. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/472 végrehajtási rendelete (2016. 
március 31.) a 72/2010/EU rendeletnek a »bizottsági 
ellenőr« fogalom meghatározása tekintetében történő 
módosításáról (HL L 85., 2016.4.1., 28. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási 
rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-
védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges 
részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 299., 
2015.11.14., 1. o.)
Módosította:

A Bizottság (EU) 2015/2426 végrehajtási 
rendelete (2015. december 18.) az (EU) 2015/1998 
rendeletnek a közös polgári légiközlekedés-védelmi 
alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi 
követelményeket alkalmazóként elismert harmadik 
országok tekintetében történő módosításáról (HL L 334., 
2015.12.22., 5. o.)

A Bizottság (EU) 2017/815 végrehajtási rendelete (2017. 
május 12.) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek 
egyes egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések 
egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése 
érdekében történő módosításáról (HL L 122., 2017.5.13., 1. 
o.)

A Bizottság (EU) 2017/837 végrehajtási rendelete (2017. 
május 17.) a közös légiközlekedés-védelmi 
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alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes 
intézkedések meghatározásáról szóló (EU) 2015/1998 
végrehajtási rendelet lengyel és svéd nyelvű változatának 
helyesbítéséről (HL L 125., 2017.5.18., 3. o.)

A Bizottság (EU) 2018/55 végrehajtási rendelete (2018. 
január 9.) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek a 
Szingapúri Köztársaságnak a közös polgári légiközlekedés-
védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi 
követelményeket alkalmazóként elismert harmadik 
országok közé történő felvétele tekintetében történő 
módosításáról (HL L 10., 2018.1.13., 5. o.)

A Bizottság (EU) 2019/103 végrehajtási rendelete (2019. 
január 23.) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek 
bizonyos egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések 
egyértelműsítése, harmonizálása, egyszerűsítése és 
megerősítése tekintetében történő módosításáról (HL L 21., 
2019.1.24., 13. o.)

4. Légiforgalmi szolgáltatás

KERETRENDELET Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK 
rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt 
létrehozására vonatkozó keret megállapításáról 
(»keretrendelet«) (HL L 96., 2004.3.31., 1. o.)
Módosította:
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 (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

Végrehajtási szabályok A Bizottság (EU) 2019/317 végrehajtási rendelete (2019. 
február 11.) az egységes európai égboltra vonatkozó 
teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, 
valamint a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 56., 2019.2.25., 
1. o.)

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK 
rendelete (2004. március 10.) a léginavigációs 
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szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében 
történő ellátásáról (léginavigációs-szolgálati rendelet) 
(HL L 96., 2004.3.31., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás, 
7. fejezet, 8. kötet, 31. o.)
Módosította:
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 (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

Végrehajtási szabályok A Bizottság 716/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. 
június 27.) az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv 
végrehajtását támogató kísérleti közös projekt 
létrehozásáról (HL L 190., 2014.6.28., 19. o.)
A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. 
március 1.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs 
szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati 
funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra 
vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, 
valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 
1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU 
rendelet módosításáról (HL L 62., 2017.3.8., 1. o.)5

A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a 
funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását 
megelőzően benyújtandó információkról (HL L 51., 
2011.2.25., 2. o.)
A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a 
léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó, 
szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 
2096/2005/EK rendelet II. mellékletének módosításáról 
(HL L 141., 2008.5.31., 5. o.)6

Módosította:
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 
(HL L 271., 2011.10.18., 23. o.)
A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. 
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május 3.) a közös projektek meghatározásáról, az európai 
légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának 
létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató 
ösztönzők megállapításáról (HL L 123., 2013.5.4., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/1377 végrehajtási 
rendelete (2016. augusztus 4.) a légiforgalmi 
szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más 
légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat ellátó 
szolgáltatókra és e szolgáltatások felügyeletére vonatkozó 
közös követelmények meghatározásáról, a 482/2008/EK 
rendelet és az 1034/2011/EU, illetve az 1035/2011/EU 
végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint 
a 677/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 226., 
2016.8.19., 1. o.)7

A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. 
március 1.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs 
szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati 
funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra 
vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, 
valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 
1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU 
rendelet módosításáról (HL L 62., 2017.3.8., 1. o.)

LÉGTÉR Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK 
rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes 
európai égbolt keretében történő szervezéséről és 
használatáról (»légtérrendelet«) (HL L 96., 2004.3.31., 20. 
o.)
Módosította:
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 (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

Végrehajtási szabályok A Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a 
légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös 
szabályok megállapításáról (HL L 80., 2010.3.26., 10. o.)
Módosította:
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A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. 
szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a 
léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó 
működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 
1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, 
az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 
255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 
2012.10.13., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2016/1006 végrehajtási 
rendelete (2016. június 22.) a 255/2010/EU rendeletnek a 
3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról (HL L 165., 2016.6.23., 
8. o.)

A Bizottság (EU) 2017/2159 végrehajtási 
rendelete (2017. november 20.) a 255/2010/EU bizottsági 
rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó bizonyos 
hivatkozások tekintetében történő módosításáról 
(HL L 304., 2017.11.21., 45. o.)

A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös 
szabályok megállapításáról (HL L 342., 2005.12.24., 20. o.)
A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. 
szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a 
léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó 
működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 
1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, 
az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 
255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 
2012.10.13., 1. o.)
Módosította:

A Bizottság (EU) 2015/340 rendelete (2015. február 20.) 
a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és 
tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és 
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 
923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 63., 2015.3.6., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2016/1185 végrehajtási 
rendelete (2016. július 20.) a 923/2012/EU végrehajtási 
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rendeletnek a közös repülési szabályok és a léginavigációs 
szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 
rendelkezések (SERA C. rész) aktualizálása és kiegészítése 
tekintetében történő módosításáról, valamint a 
730/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 196., 2016.7.21., 3. o.)

A Bizottság (EU) 2017/835 végrehajtási rendelete (2017. 
május 12.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs 
szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 
rendelkezések meghatározásáról, valamint az 
1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, 
az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 
255/2010/EU rendelet módosításáról szóló 923/2012/EU 
végrehajtási rendelet svéd és szlovén nyelvű változatának a 
helyesbítéséről (HL L 124., 2017.5.17., 35. o.)

A Bizottság (EU) 2019/123 végrehajtási rendelete (2019. 
január 24.) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati 
funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 28., 2019.1.31., 1. o.)

KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK 
rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi 
Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (»átjárhatósági 
rendelet«) (HL L 96., 2004.3.31., 26. o.)8

Módosította:
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 (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

Végrehajtási szabályok A Bizottság 1206/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. 
november 22.) az egységes európai égbolton belül 
légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra 
vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 305., 
2011.11.23., 23. o.)
A Bizottság 1207/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. 
november 22.) az egységes európai égbolton belüli 
légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó 
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követelmények megállapításáról (HL L 305., 2011.11.23., 
35. o.)
Módosította:

A Bizottság 1028/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. 
szeptember 26.) az egységes európai égbolton belüli 
légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára 
vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 
1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról 
(HL L 284., 2014.9.30., 7. o.)

A Bizottság (EU) 2017/386 végrehajtási rendelete (2017. 
március 6.) az egységes európai égbolton belüli 
légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára 
vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 
1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról 
(HL L 59., 2017.3.7., 34. o.)

A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a 
légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások 
minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes 
európai égbolt keretében történő meghatározásáról 
(HL L 23., 2010.1.27., 6. o.)
Módosította:
A Bizottság 1029/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. 
szeptember 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi 
tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek 
az egységes európai égbolt keretében történő 
meghatározásáról szóló 73/2010/EU rendelet módosításáról 
(HL L 284., 2014.9.30., 9. o.)
A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az 
egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak 
összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó 
követelmények megállapításáról (HL L 84., 2009.3.31., 20. 
o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási 
rendelete (2016. december 14.) a 262/2009/EK rendelet és 
az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-
rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében 
történő módosításáról (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.)
A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 
egységes európai égbolt keretében megvalósuló 
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adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények 
megállapításáról (HL L 13., 2009.1.17., 3. o.)
Módosította:
A Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete (2015. 
február 26.) az egységes európai égbolt keretében 
megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet 
módosításáról és a 441/2014/EU végrehajtási rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 56., 2015.2.27., 30. o.)
A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az 
előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok 
légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára 
szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll 
használatára vonatkozó követelmények megállapításáról 
(HL L 146., 2007.6.8., 7. o.)
Módosította:
A Bizottság 283/2011/EU rendelete (2011. március 22.) a 
633/2007/EK rendeletnek a 7. cikkben említett átmeneti 
rendelkezések tekintetében történő módosításáról 
(HL L 77., 2011.3.23., 23. o.)
A Bizottság 1079/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. 
november 16.) az egységes európai égbolton belüli 
beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára 
vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 320., 
2012.11.17., 14. o.)
Módosította:

A Bizottság 657/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. 
július 10.) az egységes európai égbolton belüli 
beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára 
vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 
1079/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról 
(HL L 190., 2013.7.11., 37. o.)

A Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási 
rendelete (2016. december 14.) a 262/2009/EK rendelet és 
az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-
rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében 
történő módosításáról (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.)

A Bizottság (EU) 2017/2160 végrehajtási 
rendelete (2017. november 20.) az 1079/2012/EU 
végrehajtási rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre 
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vonatkozó bizonyos hivatkozások tekintetében történő 
módosításáról (HL L 304., 2017.11.21., 47. o.)

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az 
egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a 
repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről 
(HL L 186., 2006.7.7., 46. o.)
Módosította:

A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. 
szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a 
léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó 
működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 
1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, 
az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 
255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 
2012.10.13., 1. o.)

A Bizottság 428/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. 
május 8.) az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) 
bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében 
történő módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 127., 2013.5.9., 23. o.)

A Bizottság (EU) 2016/2120 végrehajtási 
rendelete (2016. december 2.) az 1033/2006/EK 
rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett 
rendelkezések tekintetében történő módosításáról 
(HL L 329., 2016.12.3., 70. o.)

A Bizottság (EU) 2018/139 végrehajtási rendelete (2018. 
január 29.) az 1033/2006/EK rendeletnek az ICAO-
rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében 
történő módosításáról (HL L 25., 2018.1.30., 4. o.)

A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az 
előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok 
légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a 
repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre 
vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 186., 
2006.7.7., 27. o.)
Módosította:
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 
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tekintetében történő módosításáról (HL L 13., 2009.1.17., 
20. o.)

SESAR A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új 
generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer 
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás 
alapításáról (HL L 64., 2007.3.2., 1. o.)
Módosította:

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 
(HL L 352., 2008.12.31., 12. o.)

A Tanács 721/2014/EU rendelete (2014. június 16.) az új 
generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer 
(SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás 
alapításáról szóló 219/2007/EK rendeletnek a közös 
vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása 
tekintetében történő módosításáról (HL L 192., 2014.7.1., 
1. o.)

5. Környezet- és zajvédelem

Az Európai Parlament és a Tanács 598/2014/EU 
rendelete (2014. április 16.) az Unió repülőterein a 
zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások 
bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások 
megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében, 
valamint a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 173., 2014.6.12., 65. o.)
A Tanács 89/629/EGK irányelve (1989. december 4.) a 
polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek 
zajkibocsátásának korlátozásáról (HL L 363., 1989.12.13., 
27. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–8. cikk.
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK 
irányelve (2006. december 12.) a nemzetközi polgári 
repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. 
függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá 
tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról 
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(HL L 374., 2006.12.27., 1. o.)

6. Szociális szempontok

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 szervezéséről szóló európai 
megállapodásról (HL L 302., 2000.12.1., 57. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 2–3. cikk és a melléklet.
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK 
irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–9., 11–14., 16–19. és 22–
24. cikk

7. Fogyasztóvédelem

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1-11. cikk.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU 
irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 
93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 304., 2011.11.22., 64. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 
irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és 
az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 
2015.12.11., 1. o.)
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A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a 
légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről 
(HL L 285., 1997.10.17., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–8. cikk.
Módosította:
Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK 
rendelete (2002. május 13.) a légifuvarozók balesetek 
esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi 
rendelet módosításáról (HL L 140., 2002.5.30., 2. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK 
rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és 
légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: 1–18. cikk.
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK 
rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó 
fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű 
személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.)

8. Egyéb rendelkezések

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az 
energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási 
keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.)
Alkalmazandó rendelkezések: (a 14. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja és (2) bekezdése).

„
1 Az (EU) 2018/1139 rendelet 2018. szeptember 11-ei hatállyal hatályon kívül helyezte a polgári repülés területén közös 
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 
1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.), azonban a 139. cikk átmeneti rendelkezéseket 
állapít meg.
2 Az (EU) 2018/1139 rendelet 139. cikkének (3) bekezdése megállapítja, hogy az említett rendelet 32. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban elfogadott, a repülőgéppel végzett légi taxi műveletekre, a repülőgéppel 
nyújtott sürgősségi orvosi szolgálatokra, továbbá az egypilótás repülőgéppel végzett kereskedelmi célú légi fuvarozásra 
vonatkozó, a repülési és szolgálati idő korlátozásával, valamint a pihenőidővel kapcsolatos részletes szabályok 
alkalmazásának kezdőnapjával a 3922/91/EGK rendelet hatályát veszti.
3 Tájékoztatásul: A Bizottság (EU) 2017/161 rendelete (2017. január 31.) a repülőterekhez kapcsolódó 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról szóló 139/2014/EU rendelet francia nyelvi változatának helyesbítéséről (HL L 27., 2017.2.1., 99. o.).
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4 Az (EU) 2018/1139 rendelet 139. cikkének (3) bekezdése megállapítja, hogy az említett rendelet 32. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban elfogadott, a repülőgéppel végzett légi taxi műveletekre, a repülőgéppel 
nyújtott sürgősségi orvosi szolgálatokra, továbbá az egypilótás repülőgéppel végzett kereskedelmi célú légi fuvarozásra 
vonatkozó, a repülési és szolgálati idő korlátozásával, valamint a pihenőidővel kapcsolatos részletes szabályok 
alkalmazásának kezdőnapjával a 3922/91/EGK rendelet hatályát veszti.
5 Az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikke: Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2020. január 2-ától kell alkalmazni. Ugyanakkor:
1. a 9. cikk (2) bekezdését e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni;
2. az Ügynökség tekintetében a 4. cikk (1), (2), (5), (6) és (8) bekezdését, valamint az 5. cikket e rendelet 
hatálybalépésének napjától kell alkalmazni;
3. a DAT szolgáltatók tekintetében a 6. cikket legkésőbb 2019. január 1-jétől kell alkalmazni, illetve amennyiben az 
ilyen szolgáltató számára – kérelme nyomán – a 6. cikknek megfelelően tanúsítványt adnak ki, e rendelet 
hatálybalépésének napjától. Ez idő alatt a 482/2008/EK rendelet vonatkozó cikkei továbbra is alkalmazandók.
6 2020. január 2-ig kell alkalmazni, amennyiben az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazandó.
7 Lásd a 6. lábjegyzetet
8 Ezt a rendeletet az (EU) 2018/1139 rendelet 2018. szeptember 11-i hatállyal hatályon kívül helyezte. Mindazonáltal az 
említett rendelet 4., 5., 6., 6a. és 7. cikkét, valamint III. és IV. mellékletét az e rendelet 47. cikkében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának kezdőnapjáig, de legkésőbb 2023. szeptember 12-ig továbbra is 
alkalmazni kell, amennyiben ezek a jogi aktusok az 552/2004/EK rendelet releváns rendelkezéseinek tárgyára 
vonatkoznak.
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2020. évi IV. törvény
a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges 
haladéktalan intézkedésekről*

Az Országgyűlés a  bűncselekmények áldozatai érdekeinek érvényesítésére, szem előtt tartva az  ember sérthetetlen és 
elidegeníthetetlen alapvető jogait, valamint a társadalom igazságérzetét, a következő törvényt alkotja:

1. §  Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy a  nemzeti konzultáció eredménye alapján a  bűncselekményekből 
származó károk enyhítéséről szóló és a  bűncselekmények áldozatainak érdekeit érvényre juttató új szabályozási 
rendszert dolgozzon ki 2020. május 15-éig.

2. §  Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a börtönzsúfoltság megszüntetése érdekében 2020. szeptember 30-áig 
biztosítsa, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg a teljes (száz százalékos) 
kihasználtságot.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló  
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 10/B. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kifizetés)
„a) az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények tárgyában hozott határozat alapján az  elítélt vagy egyéb 
jogcímen fogvatartott részére
aa) – ha fogva van – a büntetés-végrehajtási intézet által kezelt letéti számlájára való átutalással,
ab) szabadlábra helyezését követően kizárólag olyan fizetési számlára való átutalással, amelynek számlatulajdonosa 
és a számla feletti kizárólagos rendelkezési jogosultja az elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott,”
(történik.)

5. §  A Bv. tv. 436. §-a a következő (14)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges 
haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény hatálybalépését követően az  alapvető jogokat sértő 
elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összeg 
2020. június 15-ig nem fizethető ki. E bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama a 70/B. § (6) bekezdésében foglalt 
időtartamba nem számít bele.
(15) A  börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges 
haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény hatálybalépését megelőzően az  alapvető jogokat sértő 
elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozat a meghozatalakor hatályos szabályok 
szerint teljesítendő.”

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. február 25-i ülésnapján fogadta el.



1300 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 36. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a javítóintézetek 
rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b), l) és m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1) bekezdés 1. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró igazságügyi miniszterrel és a 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 3. §-a a következő 
(5a)–(5e) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  2. számú melléklet szerinti munkaköröket az  (5b)–(5d)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell 
szakmacsoport szerint besorolni.
(5b) A  Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető szakmacsoportba tartozó 
munkakörök:
a) család- és gyermekjóléti szolgálat magasabb vezető/vezető,
b) család- és gyermekjóléti központ magasabb vezető/vezető,
c) bölcsődei igazgatóság magasabb vezető,
d) egyesített bölcsődék magasabb vezető,
e) önálló bölcsőde magasabb vezető,
f ) bölcsőde vezető,
g) helyettes szülői hálózat magasabb vezető/vezető,
h) helyettes szülői hálózat szakmai vezető,
i) gyermekek átmeneti otthona magasabb vezető/vezető,
j) családok átmeneti otthona magasabb vezető/vezető,
k) nevelőszülői hálózat magasabb vezető/vezető,
l) nevelőszülői hálózat szakmai vezető,
m) gyermekotthon magasabb vezető/vezető,
n) különleges gyermekotthon magasabb vezető/vezető,
o) speciális gyermekotthon magasabb vezető/vezető,
p) területi gyermekvédelmi szakszolgálat magasabb vezető/vezető,
q) megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető,
r) intézményvezető,
s) szakmai vezető.
(5c) A gyermekjóléti alapellátás nem vezetői munkakörei közül
a) a Személyes gondoskodást nyújtó szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
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aa) gondozó,
ab) szakgondozó,
ac) gyermekfelügyelő,
ad) kisgyermeknevelő,
ae) bölcsődei dajka,
af ) szolgáltatást nyújtó személy,
ag) nevelő,
ah) segédgondozó;
b) a Szociális és gyermekjóléti fejlesztő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ba) családsegítő,
bb) tanácsadó,
bc) családgondozó,
bd) orvos,
be) gyógypedagógus,
bf ) gyógytornász,
bg) konduktor,
bh) gyógypedagógiai asszisztens,
bi) helyettes szülői tanácsadó,
bj) fejlesztő pedagógiai tanácsadó,
bk) pszichológiai tanácsadó,
bl) jogász;
c) a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ca) esetmenedzser,
cb) szociális diagnózist készítő esetmenedzser,
cc) óvodai és iskolai szociális segítő,
cd) szociális asszisztens,
ce) szaktanácsadó,
cf ) koordinátor,
cg) nevelő,
ch) gyermekvédelmi asszisztens,
ci) gyermekvédelmi ügyintéző,
cj) növendékügyi előadó.
(5d) A gyermekvédelmi szakellátás nem vezető munkakörei közül
a) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés szakmacsoportba tartozó munkakörök:
aa) fejlesztőpedagógus,
ab) gyógypedagógus,
ac) nevelő,
ad) orvos,
ae) védőnő;
b) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés asszisztenciája szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ba) ápoló,
bb) gazdasági nővér,
bc) gyermekfelügyelő,
bd) gyermekgondozó,
be) gyermekvédelmi asszisztens,
bf ) kisgyermeknevelő,
bg) tejkonyhavezető;
c) a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ca) bizottsági családgondozó,
cb) elhelyezési ügyintéző,
cc) gyermekszakorvos,
cd) gyermekvédelmi gyám,
ce) jogász,
cf ) közvetítő,
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cg) nevelőszülői tanácsadó,
ch) növendékügyi előadó,
ci) örökbefogadási tanácsadó,
cj) pszichiáter,
ck) pszichológiai tanácsadó,
cl) pszichológus;
d) a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás asszisztenciája szakmacsoportba tartozó munkakör: 
gyermekvédelmi ügyintéző.
(5e) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78.  §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául 
szolgáló illetmény összegébe a  bölcsődében, mini bölcsődében a  bölcsődei pótlékot, valamint a  családi 
bölcsődében, munkahelyi bölcsődében a szociális ágazati összevont pótlékot be kell számítani.”

2. §  Az Nmr. 4/A. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell)
„i) a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a  helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerinti
ia) alkalmassági felülvizsgálat módját és
ib) eljárásrendet a  nevelőszülőt a  gondozásában elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátására megillető juttatások 
elszámoltatásáról.”

3. §  Az Nmr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bölcsődei ellátás keretén belül a  nevelés és a  gondozás a  miniszter által jóváhagyott, a  minisztérium és 
a  bölcsődei módszertani szervezet honlapján közzétett Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 
alapján folyik. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja tartalmazza:
a) a bölcsődei nevelés céljának meghatározását,
b) a bölcsődei nevelés alapelveit,
c) a bölcsődei nevelés feladatait,
d) a bölcsődei nevelés főbb helyzeteit,
e) a bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételeit,
f ) a családok támogatásának módszereit és lehetőségeit,
g) a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató más szolgáltatásokkal, intézményekkel való együttműködésére 
vonatkozó elveket,
h) a  bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak az  alapellátáson túli, a  családi nevelést támogató 
szolgáltatásai nyújtására vonatkozó elveket.”

4. §  Az Nmr. 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  gondozott gyermek zsebpénzéről nevelője, nevelőszülője zsebpénznyilvántartást vezet a  miniszter által 
jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában. A zsebpénznyilvántartás 
tartalmazza:
a) a gyermek tartózkodási helyének megjelölését,
b) a csoportvezető nevelő vagy a nevelőszülő megnevezését,
c) a gyermek nevét, születési helyét és idejét,
d) a zsebpénz havi összegét, kísérő nélküli kiskorú esetén a zsebpénz heti összegét,
e) a zsebpénz felhasználásának bemutatását, külön feltüntetve a bevételt, a kiadást, az egyenleget, a  felhasználás 
időpontját és minden egyes felhasználásnál a gyermek aláírását.”

5. §  Az Nmr. 105. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gondozott gyermek számára biztosítandó személyes élettér területe akkor lehet kisebb a  (2) bekezdésben 
meghatározottnál, ha
a) legalább a 4 négyzetmétert eléri,
b) a nevelőszülőnek jelentkező személy, illetve a nevelőszülő a nevelőszülői feladatok ellátására alkalmas,
c) a gyermek elhelyezéséhez a lakásban minden más feltétel biztosított, és
d) a  gondozott gyermek a  személyes élettér szempontjából nem kerül kedvezőtlenebb helyzetbe, mint 
a nevelőszülő háztartásában élő más gyermek.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 36. szám 1303

6. §  Az Nmr.
a) 25.  § (6)  bekezdésében a  „végzettséggel” szövegrész helyébe a  „végzettséggel, illetve óvodai és iskolai 

szociális segítő szakképzettséggel” szöveg,
b) 87. § (4) bekezdésében az „előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe a „letartóztatásban” szöveg,
c) 87.  § (5)  bekezdésében és 153.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „8. számú melléklet szerinti 

kapcsolattartási naplót” szövegrész helyébe a  „miniszter által jóváhagyott, a  minisztérium honlapján és 
a  Szociális Ágazati Portálon közzétett formai és tartalmi követelményeknek megfelelő kapcsolattartási 
naplót” szöveg,

d) 101.  § (2)  bekezdésében és 113.  § (3)  bekezdésében a „4. számú melléklet szerinti adatlapon” szövegrész 
helyébe a „miniszter által jóváhagyott, a  minisztérium honlapján és a  Szociális Ágazati Portálon közzétett 
adatlapon” szöveg,

e) 105.  § (2)  bekezdésében a „legalább 6 m2” szövegrész helyébe az „– a  (2a)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
legalább 6 négyzetméter” szöveg,

f ) 106. § (2) bekezdésében és 120. § (2) bekezdésében az „az 5. számú melléklet szerinti adatlapon” szövegrész 
helyébe az „a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett 
adatlapon” szöveg,

g) 135/A.  § (1)  bekezdés i)  pontjában a  „3. számú mellékletben foglalt” szövegrész helyébe a  „82.  § 
(4) bekezdésében foglalt” szöveg,

h) 148/E.  § (1)  bekezdésében a  „9. számú melléklet szerinti adatlapot” szövegrész helyébe a  „Gyvt. 69/A.  § 
(2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján 
közzétett adatlapot” szöveg,

i) 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.1.  pontjában az „orvos havi 4 óra” szövegrész helyébe az „orvos 
a fenntartó döntése alapján havi 4 óra” szöveg,

j) 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.2. pontjában a „heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát bölcsődei 
dajka” szövegrész helyébe a „heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát” szöveg

lép.

7. §  Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. §  Hatályát veszti az Nmr. 3–5. és 8–10. számú melléklete.

2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

9. §  A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: Jr.) 8.  §-a a  következő  
(2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2. melléklet szerinti munkaköröket a (2b) és (2c) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell szakmacsoport 
szerint besorolni.
(2b) A  Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető szakmacsoportba tartozó 
munkakörök:
a) intézményvezető,
b) intézményvezető-helyettes,
c) gazdasági vezető,
d) szervezeti egység vezetője,
e) javítóintézeti otthonvezető.
(2c) A 2. melléklet szerinti nem vezetői munkakörök közül
a) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés szakmacsoportba tartozó munkakörök:
aa) fejlesztőpedagógus,
ab) gyógypedagógus,
ac) iskolai tanár, tanító,
ad) nevelő,
ae) orvos,
af ) szakoktató, munkaoktató;
b) a Gyermekvédelmi gondozás, nevelés, fejlesztés asszisztenciája szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ba) ápoló,
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bb) gyermekfelügyelő,
bc) rendész;
c) a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ca) növendékügyi előadó,
cb) pszichiáter,
cc) pszichológus,
cd) utógondozó.”

10. §  A Jr.
a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelethez

 1. A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások 
cím 1/a. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés)

„1/a. Család- és gyermekjóléti 
központ

esetmenedzser/szociális diagnózist 
készítő esetmenedzser

felsőfokú szociális szakképzettség, 
okleveles pszichológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakképzettség, 
gyermekvédelmi pszichopatrónus, 
viselkedéselemző, szociológus, 
családterápiás konzultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, 
család- és gyermekvédelem szakos 
pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, 
okleveles emberi erőforrás tanácsadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális 
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó 
és szervezetfejlesztő szakember
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tanácsadó felsőfokú szociális szaképzettség, utcai 
szociális munka, gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, pedagógus 
szakképzettség, egészségügyi szociális 
munkás, okleveles szociálpolitikus-
közgazdász, okleveles emberi erőforrás 
tanácsadó, szociálgerontológus, 
közösségi szociális munkás, szociológus, 
igazgatásszervező szociális szakigazgatás-
szervező szakirányú szakképzettséggel, 
közigazgatás-szervező, jogász, teológus, 
pasztorális tanácsadó, humánerőforrás 
menedzser, humánszervező, mentálhigiénés 
szakképzettség, mentálhigiénés 
családtudományi és családterápiás 
szakember, ápoló (alapképzés), reflektív 
addiktológiai szociális segítés, addiktológiai 
konzultáns, addiktológiai szakpszichológus, 
jogi szakokleveles családvédelmi 
tanácsadó, népművelő, művelődésszervező, 
művelődési menedzser, kulturális 
közösségszervező, andragógus, okleveles 
pszichológus, pszichiáter, gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai és addiktológiai 
konzultáns, pszichopedagógus, 
családterápiás konzultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, 
viselkedéselemző, társadalmi devianciák, 
életmód tanácsadó és terapeuta, 
életút-támogató tanácsadó, munkajogi 
szakokleveles tanácsadó szupervizor, 
mediátor, közösségi és családi mediáció, 
általános és családügyi mediáció, 
gyermekvédelmi pszicho-patrónus, 
egészségtan tanár, játék- és szabadidő-
szervező tanár vagy gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/
okleveles pasztorális tanácsadó és 
szervezetfejlesztő szakember, kulturális 
antropológus
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óvodai és iskolai szociális segítő felsőfokú szociális szakképzettség, 
mentálhigiénés szakképzettség, iskolai 
szociális munkás, család- és gyermekvédő 
tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, 
család- és gyermekvédelem szakos 
pedagógus, ennek hiányában gyermek- 
és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, 
pedagógiai előadó, pszichopedagógus, 
okleveles emberi erőforrás tanácsadó, 
mentálhigiénés szakképzettség, 
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus

szociális asszisztens szociális asszisztens (OKJ),

pedagógiai asszisztens (OKJ),

pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),

gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),

gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),

mentálhigiénés asszisztens (OKJ),

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 
ügyintéző (OKJ),

szociális segítő (OKJ),

szociokulturális animátor (OKJ),

foglalkoztatás szervező (OKJ),

pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),

ifjúságsegítő (OKJ),

felsőfokú szociális munkás asszisztens,

felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,

gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens

2. Bölcsődei ellátás

2.1. Bölcsőde kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

bölcsődei szakgondozó (OKJ),

csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ),

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)

vagy ezen képesítések valamelyikével 
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus 
szakképzettségű személy, felsőfokú 
szociális szakképzettségű személy vagy 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

– [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó 
(OKJ)

képesítéssel rendelkező személy esetén]
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bölcsődei dajka a bölcsődei dajka képesítési előírásait 
meghatározó miniszteri rendeletben előírt 
tanfolyam

orvos orvos

gyógypedagógus gyógypedagógus

gyógytornász gyógytornász

konduktor konduktor

gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

szaktanácsadó 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)

vagy

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

d) csecsemő- és gyermeknevelő-

gondozó (OKJ),

e) kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

f ) csecsemő- és kisgyermeknevelő 
asszisztens (FOKSZ)

vagy

3. a 2. pont a)–f ) alpontja szerinti végzettség 
valamelyikével rendelkező: intézetvezető, 
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális 
szakképzettségű személy vagy pedagógus 
szakképzettségű személy vagy

4. csecsemő- és gyermekgondozói 
végzettséggel rendelkező: intézetvezető, 
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális 
szakképzettségű személy vagy pedagógus 
szakképzettségű személy

2.2. Mini bölcsőde kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

bölcsődei szakgondozó (OKJ),

csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ),

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)

vagy ezen képesítések valamelyikével 
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus 
szakképzettségű személy, felsőfokú 
szociális szakképzettségű személy vagy 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

– [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó 
(OKJ)

képesítéssel rendelkező személy esetén]
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bölcsődei dajka a bölcsődei dajka képesítési előírásait 
meghatározó miniszteri rendeletben előírt 
tanfolyam

2.3. Munkahelyi bölcsőde szolgáltatást nyújtó személy a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek 
képesítési előírásait meghatározó miniszteri 
rendeletben előírt tanfolyam

kisgyermeknevelő (egyéb 
szakképesítéssel rendelkező 
személy, a fenntartó döntése 
alapján létrehozható munkakör)

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ),

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)

vagy ezen képesítések valamelyikével 
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus 
szakképzettségű személy, felsőfokú szociális 
szakképzettségű személy

2.4. Családi bölcsőde szolgáltatást nyújtó személy a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek 
képesítési előírásait meghatározó miniszteri 
rendeletben előírt tanfolyam

kisgyermeknevelő (egyéb 
szakképesítéssel rendelkező 
személy, a fenntartó döntése 
alapján létrehozható munkakör)

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ),

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)

vagy ezen képesítések valamelyikével 
rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus 
szakképzettségű személy, felsőfokú szociális 
szakképzettségű személy

2.5. Családi bölcsőde hálózat koordinátor a bölcsődei szolgáltatást nyújó személyek 
képesítési előírásait meghatározó miniszteri 
rendeletben előírt tanfolyam vagy

a tanfolyamon túl a fenntartó döntése 
alapján egyéb szakképesítéssel rendelkező 
személy: csecsemő- és kisgyermeknevelő 
(BA),

bölcsődei szakgondozó (OKJ),

csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

csecsemő- és kisgyermeknevelő-

gondozó (OKJ),
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csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),

kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ),

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)”

 2. A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész 
I. Alapellátások cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés)

„6. Gyermekek átmeneti 
otthona

nevelő felsőfokú szociális szakképzettség, 
pedagógus szakképzettség, pszichológus 
vagy mentálhigiénés szakképzettség vagy 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: teológus,

hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális 
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó 
és szervezetfejlesztő szakember

családgondozó felsőfokú szociális szakképzettség, 
pszichológus, pszichopedagógus 
vagy mentálhigiénés szakképzettség, 
szociológus, felekezeti szociális 
munkás, viselkedéselemző, közösségi 
szociális munkás, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és 
viselkedésterápiás konzultáns, család- és 
gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- 
és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pedagógia szakos előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális 
tanácsadó

gyermekvédelmi asszisztens gyermekotthoni asszisztens (OKJ),

gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),

gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),

mentálhigiénés asszisztens (OKJ), 
pedagógiai asszisztens (OKJ),

pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),

gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),

szociális asszisztens (OKJ)

gyermekfelügyelő kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),

gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),

gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),

óvodai dajka (OKJ),

dajka (OKJ),
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gyermekotthoni asszisztens (OKJ),

gyógypedagógiai asszisztens,

mentálhigiénés asszisztens,

ifjúságsegítő (OKJ),

felsőfokú szociális munkás asszisztens,

felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,

gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ)

pszichológiai tanácsadó pszichológus, pszichiáter, 
pszichopedagógus, mentálhigiénés 
szakképzettség”

2. melléklet a 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelethez

A  javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 1.  melléklet 2.1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2.1. Pedagógusok
Nevelő 2 fő/1 csoport
Pszichológus 1 fő/40 fiatalkorú
Gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus helyi döntés alapján, feladatoktól függően
Utógondozó 1 fő/4 csoport
Iskolai tanár, tanító 10 fő/intézmény
Szakoktató, munkaoktató helyi döntés alapján, feladatoktól függően”

3. melléklet a 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelethez

 1. A  javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 3.  melléklet 1.2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1.2. Fiúk részére:
1.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Aszódi Javítóintézete
2170 Aszód, Baross tér 2.
1.2.2. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Debreceni Javítóintézete
4300 Debrecen, Böszörményi út 173.
1.2.3. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nagykanizsai Javítóintézete
8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.”

 2. A  javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 3.  melléklet 2.2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2.2. Fiúk részére:
2.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapesti Javítóintézete
1032 Budapest III., Szőlő u. 60.
2.2.2. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Debreceni Javítóintézete
4300 Debrecen, Böszörményi út 173.
2.2.3. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nagykanizsai Javítóintézete
8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.”
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Az igazságügyi miniszter 2/2020. (III. 6.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 9.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: 
IM rendelet) a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) 
IM rendeletnek a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (III. 6.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit 
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12b sora.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1002/2020. (III. 6.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről 
szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (1) és (7) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 5. §  
(2)–(4) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és 
a tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról a következő határozatot hozza:

 1. Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 
1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az 1. öttagú tanács tagjai:
 Dr. Juhász Imre tanácsvezető alkotmánybíró,
 Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró,
 Dr. Horváth Attila alkotmánybíró,
 Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró.

 2. Az Alkotmánybíróság e határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

 3. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. március 3.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Czine Ágnes s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Handó Tünde s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Juhász Imre s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Salamon László s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Schanda Balázs s. k., Dr. Szabó Marcel s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szalay Péter s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/523/2020.
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 1/2020. Polgári jogegységi határozata
 

A Kúria Polgári Kollégiumának öttagú jogegységi tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kezdeményezett, a mező- 
és erdőgazdasági hasznosítású föld eladása esetén az  elővásárlási jog megsértéséből fakadó igény érvényesítése 
tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő

j o g e g y s é g i   h a t á r o z a t o t:

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó föld tulajdonjoga 
átruházásáról szóló, hatósági jóváhagyáshoz nem kötött adásvételi szerződést elfogadó elővásárlásra jogosult 
az  elővásárlási joga megsértéséből fakadó igényét a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:223.  § 
(2) bekezdése alapján érvényesítheti.
Keresetében annak megállapítását kell kérnie, hogy az adásvételi szerződés vele szemben hatálytalan és a szerződés 
– a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény által szabályozott kifüggesztési 
eljárásban megtett elfogadó nyilatkozata folytán – közte és az eladó között jött létre.

I n d o k o l á s

I.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 
(a  továbbiakban: Bszi.) 33.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján, a  Bszi. 32.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt okból 
indítványozta jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat hozatalát abban a kérdésben, hogy a mező- 
és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: Földforgalmi tv.) 22.  § 
(2) bekezdése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:223. § (1) bekezdésében 
meghatározott relatív hatálytalansági tényállásként értelmezendő-e. Az  indítvány szerint a  bírói gyakorlat nem 
egységes ebben a kérdésben, így a  jogegységi eljárás lefolytatása mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból 
szükséges az egységes bírói jogalkalmazás megteremtése érdekében.

Az indítvány szerint a bírósági gyakorlatban két álláspont ismert:
Az egyik szerint az  elővásárlási jog megsértésének szankciója minden esetben a  relatív hatálytalanság, így 
a  Földforgalmi tv. 22.  § (2)  bekezdése is a  Ptk. 6:223.  § (1)  bekezdésében meghatározott relatív hatálytalansági 
tényállás. Az  elővásárlási joga megsértése miatt pert indító jogosultnak a  keresetében egyrészt kérnie kell annak 
megállapítását, hogy az  adásvételi szerződés vele szemben hatálytalan, másrészt annak megállapítását is, hogy 
az  elfogadó nyilatkozata folytán az  adásvételi szerződés közte és az  eladó között jött létre. Ezt az  álláspontot 
tükrözi a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.430/2017/12/II., 17.Pf.20.182/2019/10. számú ítélete és a Kúria több döntése is  
(pl. BH2019.52.).

A másik álláspont abból indul ki, hogy a  Földforgalmi tv. a  Ptk. elővásárlási jogra vonatkozó szabályaihoz képest 
speciális rendelkezéseket tartalmaz: a  föld tulajdonosa a  már megkötött szerződést köteles hirdetményi úton 
közölni az  elővásárlásra jogosultakkal; az  elővásárlásra jogosultnak a  szerződést kell elfogadnia; az  elővásárlásra 
jogosult az  adásvételi szerződésbe belép, azaz a  szerződésben a  vevő oldalán alanycsere történik. Ezen álláspont 
szerint a  Földforgalmi tv.-nek a  Ptk.-tól eltérő szabályozása folytán az  adásvételi szerződés az  elővásárlásra 
jogosulttal szemben nem hatálytalan, ezért neki nem hatálytalansági keresetet kell előterjesztenie, hanem 
a szerződésbe való belépése megállapítását kell kérnie a bíróságtól. Ezt az álláspontot képviseli a Fővárosi Ítélőtábla 
a PJD2019.1. számon közzétett 9.Pf.21.080/2017/9/II. számú ítéletében.
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II.

A legfőbb ügyész a  jogegységi indítványra tett nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy a  Földforgalmi tv. 22.  § 
(2)  bekezdése az  elővásárlási jog megsértésére alapított igény polgári perben történő vizsgálata során relatív 
hatálytalansági tényállásként értelmezendő. Az  elővásárlási joga megsértése miatt polgári pert indító felperesnek 
keresetében egyrészt kérnie kell annak megállapítását, hogy a  támadott adásvételi szerződés vele szemben 
hatálytalan, másrészt annak megállapítását is, hogy ennek folytán az adásvételi szerződés közte és az eladó között 
jött létre. Eredményes igényérvényesítés esetén az elővásárlási jogában sértett felperes a szerződéses vevő helyébe 
lép, ez azonban nem eredményez olyan alanycserét és jogutódlást, mint a szerződéses pozíció ügyleti úton történő 
átruházása esetén.

III.

A jogegységi indítvány – és ebből következően a  jogegységi eljárás – arra az  esetre korlátozódik, amikor 
a  földre vonatkozó adásvételi szerződés mentes a  hatóság (mezőgazdasági igazgatási szerv) jóváhagyása alól 
[Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdés a) pont, 22. § (2) bekezdés]. Ilyen esetben merül fel ugyanis az elővásárlási jog 
megsértéséből fakadó igény polgári jogi úton történő érvényesítésének a kérdése. Hatósági jóváhagyáshoz kötött 
adásvételi szerződés esetében az ilyen igény érvényesítése közigazgatási hatósági, illetve közigazgatási bírósági útra 
tartozik [Földforgalmi tv. 30. § (4)–(5) bekezdések.]

A Ptk. 6:223.  § (1)  bekezdése egyértelműen rögzíti az  elővásárlási jog megsértésével való szerződéskötés 
következményét: az  így megkötött szerződés az  elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan. A  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ezt a  jogkövetkezményt kifejezetten nem fogalmazta meg, de a  bírói 
gyakorlat az elővásárlási jog megsértését mindig is relatív hatálytalansági tényállásnak tekintette [PK 9. állásfoglalás 
VIII. pont; 2/2009. (VI. 24.) PK vélemény – a Ptk. alkalmazásában is irányadó – 8. pont]. E szerint az elővásárlási joga 
megsértése miatt pert indító jogosultnak keresetében egyrészt kérnie kell annak megállapítását, hogy az adásvételi 
szerződés vele szemben hatálytalan, másrészt – az  ajánlatot elfogadó nyilatkozat egyidejű megtételével – annak 
megállapítását is, hogy ennek folytán az adásvételi szerződés közte és az eladó között jött létre.

A jogegységi eljárásban eldöntendő kérdés, hogy a  Ptk.-hoz képest lex specialisnak minősülő Földforgalmi tv. 
Ptk.-tól eltérő szabályozása a hatálya alá tartozó – hatósági jóváhagyás alá nem eső – esetekben szükségessé teszi-e 
az eltérést az elővásárlási jog megsértéséből fakadó igények érvényesítése tekintetében kialakult bírói gyakorlattól.
A Földforgalmi tv. szerint föld eladása esetén a  tulajdonos nem a  számára elfogadható vételi ajánlatot mint saját 
eladási ajánlatát közli az  elővásárlásra jogosulttal, hanem a  tulajdonos és a  szerződéses vevő által megkötött 
adásvételi szerződést kell hirdetmény útján közölni az  elővásárlásra jogosultakkal [21.  § (1)  bekezdés], ha pedig 
az  arra jogosult sikerrel gyakorolja az  elővásárlási jogát, az  adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe lép [22.  § 
(2) bekezdés].

Az elővásárlásra jogosultnak az  elfogadó nyilatkozata megtételekor az  elővásárlási joga megsértéséből fakadó 
igénye még nincs. Ilyen igénye nem a  szerződéskötésről való tudomásszerzéssel keletkezik, hanem akkor, amikor 
valamilyen – tényállástól függően eltérő – módon tudomást szerez az  elővásárlási joga megsértéséről, vagyis 
arról, hogy az  eladó nem fogadja el, figyelmen kívül hagyja az  elfogadó nyilatkozatát, és a  felek az  általuk kötött 
szerződést teljesítik.

Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött adásvételi szerződés esetén a  Földforgalmi tv. az  elővásárlási jog 
megsértésének jogkövetkezménye, valamint az  abból fakadó igény érvényesítése tekintetében nem tartalmaz 
a  Ptk.-tól eltérő speciális rendelkezéseket, ezért arra a  Ptk. 6:226.  § (3)  bekezdésének első mondata folytán 
alkalmazandó 6:223. § irányadó (az igényérvényesítési határidő kezdő időpontjára vonatkozó előbbiekben említett 
eltéréssel).

A Ptk. 1:2.  § (2)  bekezdésében foglalt értelmezési alapelv szerint a  polgári jogi viszonyokra vonatkozó 
jogszabályokat a Ptk.-val összhangban kell értelmezni. Ennek megfelelően a Földforgalmi tv. 22. § (2) bekezdésének 
azt a  megfogalmazását, amely szerint az  elővásárlásra jogosult az  adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe 
lép, az  elővásárlási jog megsértésére alapított igény polgári perben történő vizsgálata során a  Ptk. 6:223.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott relatív hatálytalansági tényállásként kell értelmezni. A  szabályszerűen gyakorolt 
elővásárlási jog megsértésének jogkövetkezménye tehát az eladó és a szerződéses vevő által megkötött adásvételi 
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szerződés relatív hatálytalansága. Ennek megfelelően az  elővásárlási jogát gyakorló felperesnek keresetében 
az  általa elfogadott adásvételi szerződés vele szembeni hatálytalanságának, valamint annak megállapítását kell 
kérnie, hogy a  Földforgalmi tv. által szabályozott kifüggesztési eljárásban megtett elfogadó nyilatkozata folytán 
az adásvételi szerződés közte és az eladó között jött létre.

A Ptk. 6:223.  § alapján indított perben annak bírósági megállapítása érhető el, hogy az  alperesek által kötött 
szerződés a felperessel szemben hatálytalan. Ezáltal az elővásárlásra jogosult felperesnek kötelmi igénye keletkezett 
a  szerződés teljesítésének követelésére is, amelyhez azonban – akár már a  hatálytalansági perben – további 
marasztalásra irányuló kereseti kérelmek előterjesztése szükséges, amelyek elemzése nem tárgya a  jogegységi 
eljárásnak.

IV.

A jogegységi tanács a  kifejtett indokok folytán az  Alaptörvény 25.  cikk (2)  bekezdése, a  Bszi. 24.  § (1)  bekezdés 
c)  pontja, 25.  §-a, valamint 40.  § (1)–(2)  bekezdése alapján a  bíróságok jogalkalmazása egységének biztosítása 
érdekében a  rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és a  határozatát a  Bszi. 42.  § (1)  bekezdése szerint 
a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2020. február 17.

Dr. Wellmann György s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

 Dr. Kocsis Ottilia s. k., Dr. Madarász Anna s. k.,
 előadó bíró bíró

 Dr. Magosi Szilvia s. k., Dr. Puskás Péter s. k.,
 bíró bíró
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 18/2020. (III. 6.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –

Erdélyi Lajost, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2020. március 31-ei hatállyal –

felmentem, és

dr. Ruszin Romuluszt a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2020. április 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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