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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei

2007/24. szám
3. §

(1) Az elõzetesen elismert TÉSZ-ek elismerési tervük
végrehajtása érdekében támogatást vehetnek igénybe az
1432/2003 EK rendelet 16. cikk c) pontjában hivatkozott
beruházásaikhoz a VR1 4. cikkében foglaltaknak megfelelõen. A nemzeti beruházási támogatás formája vissza nem
térítendõ tõketámogatás, melynek mértéke építési beruházások esetén a számlával igazolt nettó beruházási költségek tíz százaléka, egyéb esetben a számlával igazolt nettó
beruházási költségek öt százaléka.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
13/2007. (III. 1.) FVM
rendelete

(2) A beruházás megvalósításához a támogatott által
biztosított önrész legfeljebb ötven százaléka származhat
tagi kölcsönbõl.

a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek
támogatásáról

(3) A támogatással megvalósított beruházás a végleges
elismerés megszerzéséig nem idegeníthetõ el.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) és 3. § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a
következõket rendelem el:

4. §

1. §
(1) A rendelet alapján az elõzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek (a továbbiakban: TÉSZ) a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl szóló, 1996. október 28-i 2200/1996/EK tanácsi
rendelet 14. cikk (2) bekezdése alapján nemzeti támogatást vehetnek igénybe elismerési tervükben foglalt
feladataik megvalósításához.
(2) A támogatás forrása 2007. évben a központi költségvetésben a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 8. jogcímcsoport, 5. Egyes
speciális szövetkezetek (TÉSZ, BÉSZ) 5. kiemelt elõirányzat egyes mûködési célú támogatások, kiadások.

2. §
Az elõzetesen elismert TÉSZ-ek elismerési tervük végrehajtása érdekében mûködési támogatást vehetnek igénybe az elõzetesen elismert termelõi csoportoknak nyújtott
támogatás tekintetében a 2200/1996/EK tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003.
november 3-i 1943/2003/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: VR1) 3. cikkében foglaltaknak megfelelõen.

(1) Az elõzetesen elismert TÉSZ-ek támogatásának
igénylése tekintetében a VR1 az irányadó azzal, hogy a támogatást az elismerési terv féléves periódusait követõen
lehet igényelni, arra az idõszakra vonatkozóan, amelyre
korábban a VR1-ben szabályozott támogatást nem igényelték.
(2) A támogatás iránti kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) kell benyújtani. A kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványt és kitöltési útmutatót az MVH a
www.mvh.gov.hu honlapon legkésõbb 2007. március
31-ig teszi közzé.
(3) A támogatási kérelmeket az MVH bírálja el a támogatási kérelem beadását követõ kilencven napon belül, és
intézkedik annak kifizetésérõl.
(4) A 3. §-ban szabályozott támogatás folyósításának
feltétele a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki
rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló 2220/85/EGK bizottsági rendelet alapján jelzálogjog, mint biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke a VR1 8. cikk (2) bekezdése szerint kiegészített támogatási összeg 50%-a. A jelzálogjog elsõ helyen
történõ bejegyzésének határideje a támogatás folyósítását
követõ hatvanadik nap. A biztosíték feloldásáról az MVH
a végleges elismerésrõl szóló jogerõs határozat kézhezvételét követõ nyolc napon belül rendelkezik.

5. §
(1) E rendelet 2. és 3. §-a alapján kiszámított támogatás
felhasználása jogszerûségének ellenõrzésével kapcsolatos
feladatokat az MVH – az általa megbízott szakértõ szervek
bevonásával – látja el.
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(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése tekintetében a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba
és ezzel egyidejûleg a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról szóló 36/2005. (IV. 22.)
FVM rendelet és az azt módosító 22/2006. (III. 23.) FVM
rendelet hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
14/2007. (III. 1.) FVM
rendelete
a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott
agrár- és vidékfejlesztési támogatások
igénybevételének feltételeirõl szóló
25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. § (2) bekezdésének ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl
szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép,
továbbá az 1. § a következõ t) ponttal egészül ki:
„d) Hivatal: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve;”
„t) MgSzH Központ: a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központja.”

2. §
Az R. 18. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[A magán-erdõgazdálkodók mûködésének költségeire
támogatást igényelhet:]
„b) az az erdõgazdálkodási integrátor, aki/amely az
alábbi együttes feltételeknek megfelel:
ba) legalább kettõszáz, de legfeljebb négyezer hektár
magántulajdonú erdõterület jogszerû használója és az erdészeti hatóság erdõgazdálkodóként nyilvántartásba vette,
bb) rendelkezik szakszemélyzettel,
bc) legalább kettõszáz hektár erdõterületet szerzõdés
alapján szakirányít,
bd) évente legalább ötven hektáron az integráltak területére vonatkozóan fahasználati és/vagy erdõmûvelési (fakitermelés, erdõsítés és ápolás alá vont terület) munkára
vonatkozó szerzõdése van,
be) nettó árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdõgazdálkodásból (TEÁOR 02.0), vadgazdálkodásból (TEÁOR
01.5) és fûrészárugyártásból (TEÁOR 20.1) származik, és
errõl a kérelem és a tevékenységenként részletezett árbevételi terv benyújtásával egyidejûleg nyilatkozott,
bf) határozat alapján ellátja az MgSzH Központ által
kijelölt erdõgazdálkodói megbízást abban az erdõtervezési
körzetben, amelyikben gazdálkodik vagy szakirányítást
végez,
bg) tagja a Magánerdõ-tulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetségének, vagy a Fagazdasági Országos
Szövetségnek, vagy a Magyar Erdõgazda Szövetségnek,
amelyrõl igazolást is csatolt.”

3. §
Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A támogatás mértéke:
a) a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylõ az Evt.
86. §-ában meghatározott erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerzõdés alapján a szerzõdés szerinti
díj ötven százalékát igényelheti támogatásként, de a támogatás egyhavi összege nem haladhatja meg a szerzõdés
idõtartamára esõ mindenkori minimálbér nagyságát;
b) a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a
szakirányítási szerzõdés alapján a tárgyévben szakirányított terület után hektáronként kettõezer forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként ezer forintot igényelhet támogatásként.”

4. §
Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatás feltétele, hogy az erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerzõdés, valamint az integrátori szakirányítási szerzõdés legalább az e rendelet
2. számú melléklet II. részében meghatározottakat tartalmazza.”
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5. §

8. §

Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A 2007. évi támogatás a 2007. január 1-jén fennálló
területek alapján kiszámított összegben vehetõ igénybe. A
kifizetés iránti kérelmet 2007. április 16-ig az erdõterület
fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell írásban
benyújtani az e rendelet 4. számú melléklet szerint. A támogatás kifizetése negyedéves ütemezésben történik. Az
elsõ negyedév után járó összeget 2007. április 30-ig, az azt
követõ negyedévekben pedig a tárgynegyedévet követõ
hónap 15. napjáig kell kifizetni. Átutalással történt fizetés
esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni
kell a kérelemhez.”

(1) Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet az e rendelet 4. számú melléklete szerint lehet benyújtani a kérelmezõ székhelye szerint
illetékes erdészeti hatósághoz a cégbejegyzést követõ hatvanadik napig, integrátorok esetében 2007. május 31-éig.”

6. §
Az R. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § Az erdõbirtokossági társulat, valamint egyéb, a
gazdálkodói együttmûködést segítõ szervezetek megalakulásához, mûködési költségeihez egyszeri alkalommal
támogatás vehetõ igénybe. A 2006. november 1. és 2007.
április 30. között megalakult:
a) erdõbirtokossági társulatok, illetõleg az erdõtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdõgazdálkodási, valamint
ahhoz kapcsolódó tevékenységet végzõ szövetkezetek,
amelyek megfelelnek a társult erdõgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek;
b) a 18. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti erdõgazdálkodási integrátor igényelhet támogatást.”

(2) Az R. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„b) mûködési költségekhez az üzleti tervet.”
9. §
Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A pályázatot – az e rendelet 5. számú melléklete szerint – 2007. április 16-áig lehet benyújtani az erdõgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz.
(2) A támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint
összegérõl az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium 2007. április 30-áig döntést hoz, errõl az MgSzH Központ további 30 napon belül támogatási okiratot állít ki.
(3) A támogatási összeg kiutalásáról az MgSzH Központ intézkedik. A támogatási okirat alapján az MgSzH
Központ ötven százalék elõleg kiutalása iránt intézkedhet.
(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást – a támogatási okiratban foglaltak szerint – a gazdálkodó legkésõbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az erdõterület fekvése szerint illetékes erdészeti
hatósághoz. Az elszámolásokat a felülvizsgálatot követõen legkésõbb december 10-éig kell megküldeni az
MgSzH Központ részére.”

7. §

10. §

Az R. 24. §-ának b) és c) pontjai helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A támogatás mértéke:]
„b) az újonnan alakult erdõbirtokossági társulat, erdõszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és mûködési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehetõ támogatás összege hektáronként ötezer forint, legfeljebb ötmillió
forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt erdészeti szakszemélyzet foglalkoztatásának támogatásával csökkentett mûködési közvetlen költségeinek ötven százalékát,
c) az újonnan alakult erdõgazdálkodási integrátor – az
erdõbirtokossági társulatot és az erdõszövetkezetet kivéve
– forgóeszköz-feltöltéséhez és mûködése közvetlen költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehetõ támogatás összege az integrált terület után hektáronként ötezer forint, legfeljebb tízmillió forint, de nem haladhatja meg az
erdõgazdálkodási tevékenységbõl származó nettó árbevétel tíz százalékát.”

Az R. 31. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pályázatot 2007. április 16-áig kell az MgSzH
Központhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének
jogosságáról, valamint összegérõl az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium 2007. április 30-áig hoz
döntést.
(3) A támogatás részletes feltételeirõl az erdei vasutat
üzemeltetõ és az MgSzH Központ megállapodást köt és intézkedik a támogatás összegének a támogatási okiratban
meghatározott idõpontokban történõ kiutalásáról.
(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésõbb a tárgyév december 1-jéig köteles az MgSzH Központ részére megküldeni.”
11. §
Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) Az erdészeti feladatok támogatása jogcímek alapján folyósított támogatások felhasználását a minisztérium,
az MgSzH Központ, illetve az erdõgazdálkodó területe
szerint illetékes erdészeti hatóság ellenõrzi.”
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lezárja és errõl értesíti a minisztériumot. A támogatás folyósításáról a minisztérium gondoskodik.”

17. §
12. §
Az R. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § A támogatási forma célja a természetes vizek halállományának védelme és fejlesztése, valamint élõhelyének javítása. A támogatás kizárólagosan nemzeti forrásokból, pályázat útján igénybe vehetõ támogatás.”

Az R. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„60. § A támogatás felhasználását a halászati hatóság,
esetenként a minisztérium ellenõrzi. A jogosulatlanul
igénybe vett támogatások visszafizetését a minisztérium
rendeli el, és azt az 57. §-ban megadott számlára kell
visszafizetni.”

18. §
13. §
Az R. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § Támogatás vehetõ igénybe a természetes vizek
halállományának védelme, élõhelyének javítása, valamint
a halgazdálkodási terven felüli pótlása érdekében. A támogatás legfeljebb a teljes megvalósítási költség ötven százaléka lehet.”

Az R. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„73. § A támogatás mértéke tudományos kutatás támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb hetvenöt
százaléka, a vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb ötven százaléka. Vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása
esetében pályázónként csak egy pályázat nyújtható be, és a
támogatás pályázónként az ötmillió forintot nem haladhatja meg.”

14. §
Az R. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. § A támogatást a halászatra jogosult természetes és
jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek vehetik igénybe. A támogatás igénybevételére vonatkozó részletes feltételeket, a benyújtási határidõt a pályázati felhívás tartalmazza.”

15. §
Az R. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § A pályázatokat a pályázattal érintett halászati vízterület szerint illetékes Hivatal megyei részlegének Vadászati és Halászati Osztályához (a továbbiakban: halászati
hatóság) lehet benyújtani.”

16. §
Az R. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § A támogatási igényt a halászati hatóság szakmailag minõsíti, és a minisztériumi döntést követõen támogatási szerzõdést köt a kedvezményezettel. A nyertes pályázatok esetében a támogatás összegét és mértékét a pályázatban megjelöltektõl eltérõen, a rendelkezésre álló keret
függvényében, attól alacsonyabb mértékben és összegben
is megállapíthatja. A nyertes pályázók elszámolásaikat a
halászati hatósághoz nyújtják be. A halászati hatóság az
elszámolás elfogadását követõen a támogatási szerzõdést

19. §
Az R. 79. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„79. § Nem központi költségvetésbõl gazdálkodó pályázók esetében a támogatást a kedvezményezett elszámolásának beérkezését követõen a Magyar Államkincstár engedélyétõl számított 60 napon belül a 1003200001220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek elõirányzat felhasználási keretszámla terhére kell
folyósítani.”

20. §
Az R. 82. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„82. § A támogatás évenként, pályázónként – azonos
vadászatra jogosult esetében vadászterületenként – és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A
támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása.”

21. §
Az R. 113. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium a 2007. évi közösségi agrármarketing program megvalósítására egymilliárd-egyszázkilencvenmillió forint keretösszegben meghatározott támogatást
biztosít.”
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22. §

Az R. 113. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A minisztérium az AMC Kht. 2007. évi mûködésének biztosítására az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül háromszáztízmillió forint keretösszegû fedezetet
biztosít.”

23. §
Az R. 115. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„115. § Az AMC Kht. 2007. évi közösségi marketing
programjának megvalósítása érdekében felmerülõ, általános forgalmi adóval növelt mûködési költségek fedezetét a
minisztérium biztosítja. Az AMC Kht. a támogatást negyedévente arányos részletekben, legkorábban a tárgynegyedévet megelõzõ hónap elsõ napjától igényelheti.”

24. §
Az R. 121. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„121. § (1) Az MgSzH Központja és területi szervei, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által végzett állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai
vizsgálati költségekhez támogatás vehetõ igénybe:
a) vágósertés után a 122. § (1) bekezdésében,
b) vágóbaromfi után a 122. § (3) bekezdésében megállapított mértékben és a 122. § (1) és (3) bekezdésében,
valamint a 124. §-ban meghatározott egyéb feltételek
szerint.
(2) E rendelet alapján a 2007. január 1.–április 30. közötti idõszakban elvégzett, az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatokra igényelhetõ támogatás.”

25. §
Az R. 124. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet 15. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.–április 30. közötti idõszakra vonatkozóan 2007. május 31-ig kell az MVH részére
személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, az
alábbi nyilatkozatok és igazolások csatolásával:
a) az ÉEF elõírásainak megfelelõ létesítmény meglétérõl szóló igazolás vagy nyilatkozat annak meglétérõl,
b) a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolata,
c) a minõségirányításra és a minõségbiztosításra vonatkozó ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar
Élelmiszerkönyv 1–2–18/93. számú elõírásában foglaltaknak megfelelõ HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer elõírásainak való megfelelõség dokumentálását
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szolgáló tanúsítvány, igazolás vagy a felkészítõ-tanácsadó céggel kötött szerzõdés másolata, illetve nyilatkozat ezek meglétérõl.”

26. §
Az R. 127. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatást az veheti igénybe, aki a 126. §
a)–c) pontjaiban, illetve a 128–134. §-okban elõírt részletes feltételeknek megfelel.”

27. §
Az R. 130. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az e rendelet 129. §-ában meghatározott támogatások igénylésekor a 16. számú melléklet szerinti támogatási
kérelmet a 2007. január 1.–április 30. közötti idõszakban
értékesített vágóbaromfira, míg a 130. § (1) bekezdésében
meghatározott támogatások igénylésekor a 44. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.–április 30. közötti idõszakban továbbtartásra (tömésre) kihelyezett baromfira vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az
MVH részére személyesen vagy postai úton benyújtani,
amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a
gyógyszerköltségekrõl kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a kezelõ állatorvos nyilatkozatát az elõnevelt baromfi továbbtartási (tömés) célú kihelyezésérõl és a kihelyezés
idõpontjáról,
c) a BTT igazolását a fennálló tagságról és arról, hogy
az adott hízott liba és hízott kacsa állomány után a támogatást az elõnevelési fázisban vette igénybe, és a baromfit
BTT-tag, érvényes májüzemi engedéllyel rendelkezõ vágóhídnak adta le,
d) a 129. §-ban meghatározott támogatás esetén a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a vágóbaromfit vágásra
értékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonylatok
összesítõjét.”

28. §
Az R. 131. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet 17. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.–április 30. közötti idõszakra (az állomány átminõsítésének idõpontja) vonatkozóan
2007. május 31-ig lehet az MVH részére személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, amelyhez csatolni
kell:
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a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított
számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat
másolatát,
b) a kezelõ állatorvos nyilatkozatát,
c) a BTT igazolását a terméktanácsi tagságról,
d) a BTT javaslatát az igénybe vehetõ támogatás összegérõl,
e) vásárolt állomány esetében a felvásárlásról szóló
számlák másolatát,
f) a kezelõ állatorvos által kiállított jércérõl tyúkká történõ átminõsítés igazolását.”

29. §
Az R. 132. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az e rendelet 18. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.–április 30. közötti idõszakra vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az MVH részére
személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni,
amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a
gyógyszerköltségekrõl kiállított számla másolatát, és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a termelõ nyilatkozatát arról, hogy a vágósertést
ÉEF elõírásainak megfelelõ létesítménynek vagy export
céljára értékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonylatok összesítõjét.”

30. §
Az R. 134. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, valamint a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az MVH a támogatási kérelmet a beérkezéstõl számított harminc munkanapon belül bírálja el és állítja ki az
igazolást, amennyiben a kérelem megfelel az e rendeletben, valamint egyéb jogszabályban elõírt feltételeknek. Az
MVH a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.”
„(4) A 133. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás a 2007. január 1.–április 30. közötti idõszakban felmerült, a 133. § (2) bekezdésében meghatározott állat-egészségügyi költségekre vonatkozóan vehetõ igénybe. A támogatási kérelmet 2007. május 31-éig kell az MVH részére
benyújtani.”
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32. §

Az R. 137. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„137. § (1) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ
igénybe a baromfi-, juh- és kecskeállományok egyes betegségektõl való mentesítési programjának felgyorsításához, a mentesség igazolásához a 2007. január 1.–április
30. között elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan.
(2) A támogatásra jogosultak:
a) a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésrõl és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002.
(V. 24.) FVM rendelet alapján szalmonellamentesnek minõsülõ
aa) hús- és tojó típusú nagyszülõ- és szülõállományok
tulajdonosai,
ab) étkezési tojástermelõ tyúkállományok tulajdonosai;
b) a Hivatal a juh- és kecskeállományok tulajdonosai
számára végzett Brucella melitensisre irányuló felmérõ
vizsgálatainak térítésmentes elvégzése esetén.”

33. §
Az R. 138. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„138. § A támogatások összege és mértéke:
a) a 137. § (2) bekezdésének aa) pontja szerint támogatás mértéke a beólazáskori létszám szerinti darabonként
120 Ft;
b) a 137. § (2) bekezdésének ab) pontja szerint támogatás mértéke a beólazáskori létszám szerinti darabonként
60 Ft;
c) a 137. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás vizsgált egyedenként legfeljebb 750 Ft.”

34. §
Az R. 139. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„139. § A támogatás igénybevételének feltételei:
a) a 137. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetekben a hatósági fõállatorvos által kiállított igazolás a vizsgálatok elvégzésérõl és az állományok beólazáskori létszámáról, valamint a BTT tagság igazolása;
b) a 137. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a
hatósági fõállatorvos által kiállított igazolás a vizsgálatok
elvégzésérõl, valamint az akkreditált laboratóriumban elvégzett vizsgálatokról készített elszámolás.”

31. §

35. §

Az R. 136. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„136. § Az e fejezetben meghatározott támogatásokat a
10032000-01905520 APEH piacfejlesztési támogatások
lebonyolítási számláról kell folyósítani.”

Az R. 140. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„140. § A támogatás igénylése:
(1) A 137. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultak a támogatást az illetékes adóhatóságtól igényelhetik
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a 139. § a) pontjában elõírt igazolások csatolása mellett
2007. június 15-ig.
(2) A mentesítési programban részt vevõ Hivatalok a
137. § (2) bekezdés b) pontja szerint elvégzett vizsgálatokról a 139. § b) pontjában meghatározott elszámolásokat és
igazolásokat megküldik az MgSzH Központja részére. Az
MgSzH Központ összesíti a támogatási igényt, és a rendelkezésre álló keret mértékéig engedélyezi a támogatásokat.
A támogatásnak az adóhatóságtól történõ felvételéhez az
MgSzH központ az FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a Hivatalok részére. A támogatást a
Hivatalok 2007. június 30-ig igényelhetik az adóhatóságtól.”

36. §
Az R. 141. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 137. §-ban foglaltak teljesítésének ellenõrzésérõl az
MgSzH Központ, valamint a minisztérium gondoskodik.”

37. §
Az R. 149. § (1) bekezdésének fc) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[f) rendelkezik a megtermelt vágóbaromfi származásának igazolásához szükséges következõ adatokkal:]
„fc) importból származó naposbaromfi esetén – beleértve a más tagországból származó behozatalt is – a származási ország hatósági állatorvosa által kiállított állategészségügyi bizonyítvány másolatával.”

38. §
Az R. 152. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az MVH a támogatási kérelmeket folyamatosan fogadja a 148. § (1), illetve (2) bekezdésben foglalt mennyiségi keret kimerüléséig, de legkésõbb 2007. június 15-éig.
E keretek kimerülése, illetve a határidõ letelte után benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja. A támogatás kimerülésének napján benyújtott kérelmek alapján jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási keret arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos,
majd teljes kimerülését követõen az MVH tájékoztatja a
minisztériumot.”

39. §
Az R. 153. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„153. § (1) A támogatás a feltételeknek megfelelõen
elõállított vágóbaromfi és vágósertés után az illetékes adó-
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hatóságtól 2008. január 1-jét követõen igényelhetõ a
152. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás csatolásával. Az igénylésnél az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A támogatás folyósítását a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló törvény hatálybalépését
követõen a 10032000-01850499 APEH állatjóléti és haszonállattartási támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni.”

40. §
Az R. 154. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„154. § A vágóbaromfi és a vágósertés termelési támogatása esetében e rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1.
és április 30. közötti felvásárlásokra kell alkalmazni.”

41. §
Az R. 183. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A támogatás mértéke kihelyezett haltenyészanyag
kilogrammonként legfeljebb nyolcvan forint. Amennyiben a jogszerû támogatási igény a rendelkezésre álló keretet meghaladja, úgy az egy kilogrammra esõ támogatást
arányosan csökkenteni kell.”

42. §
Az R. 185. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet egy példányban
az MgSzH Központhoz és három példányban összesítés
céljából a HALTERMOSZ részére legkésõbb 2007. március 14-éig kell megküldeni.
(3) A HALTERMOSZ köteles az összesítéseket legkésõbb 2007. március 31-éig a minisztérium részére megküldeni.”

43. §
Az R. 187. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A tógazdasági termelõ köteles legkésõbb a tárgyév
szeptember 15-éig megküldeni az elszámolást a
HALTERMOSZ-nak, melyhez csatolni kell a telepített
tenyészanyag mennyiségérõl szóló nyilatkozatot, amit a
HALTERMOSZ igazol.
(3) A HALTERMOSZ az összesített, ellenõrzött elszámolásokat legkésõbb 2007. október 3-áig a minisztérium
részére megküldi.”
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44. §

Az R. 195. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„195. § A 155–193. §-okban meghirdetett támogatások
az illetékes adóhatóságtól igényelhetõk, és a 1003200001850482 számú APEH állattenyésztés és biológiai alapok támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen
számlára kell visszafizetni.”
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„(4) A támogatási forma igénybevételére azok az agrárkutatóhelyek és intézmények jogosultak, amelyek génmegõrzési tevékenységgel foglalkoznak.”

50. §
Az R. 268. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatás a 2007. április 30-áig megkötött hitelszerzõdések esetében vehetõ igénybe.”

45. §
Az R. 220. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„220. § A pályázat benyújtásának határideje 2007. március 23. A határidõ után érkezett, illetve a hiányos pályázatokat a Hivatal elutasítja.”

46. §
Az R. 221. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„221. § A pályázatokat a Hivatal véleményének figyelembevételével, a pályázat benyújtási határidõtõl számított
hatvan napon belül, az MgSzH Központjának elõterjesztése alapján a minisztérium bírálja el. A minisztérium döntésérõl a Hivatal öt munkanapon belül tájékoztatja a pályázót.”

51. §
Az R. 284. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végzõ a
2007. évi jégesõ-elhárítási tevékenység támogatására a
minisztériumhoz legkésõbb 2007. március 30-áig támogatási kérelmet nyújthat be, mely kérelem tartalmazza a jégesõ-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében lévõ mezõgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégesõ-elhárítási tevékenység hatékonyságának elõzõ évi adatait, valamint az éves költségvetést.”

52. §
47. §
Az R. 225. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1)
A
támogatást
a
minisztérium
a
10032000-01850516 számú APEH vízgazdálkodás támogatása lebonyolítási számláról teljesíti. A jogosulatlan
igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.”

48. §
Az R. 250. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási forma célja az agrártermelés biológiai
alapjainak fejlesztése, különös tekintettel a mezõgazdasági célú genetikai erõforrások összegyûjtésére, megõrzésére, dokumentálására, és K+F célra történõ hasznosítására.”

49. §
Az R. 250. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Az R. 289. §-ának (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A külön jogszabályok szerint fizetendõ
a) földvédelmi járulékot,
b) földvédelmi bírságot,
c) talajvédelmi bírságot,
d) növényvédelmi bírságot
a megyei földhivatalok, az MgSzH Központ, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.
(3) A külön jogszabályok szerint fizetendõ
a) tenyésztési hozzájárulást,
b) állattenyésztési bírságot,
c) lóverseny-totalizatõr forgalom jogszabályban meghatározott részét az FVM 10032000-01220191-54000007
számú Állattenyésztési, tenyésztés-szervezési elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni.
(4) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta,
a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig kell a (3) bekezdés
szerinti számlára teljesítenie jogcímenként külön-külön
összesítve.
(5) A lóverseny-totalizatõri forgalom utáni tenyésztési
hozzájárulást a totalizatõri fogadások szervezõje a külön
jogszabályban meghatározott módon, havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig köteles a (3) bekezdés szerinti
számlára befizetni.”

1210

MAGYAR KÖZLÖNY
53. §

Az R. 290. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket
havi rendben, tárgyhónap 27-éig címrend szerint utalja a
Magyar Államkincstár Halgazdálkodási bevételek
10032000-01031647-00000000 számú nemzetgazdasági
számlára.”

54. §
Az R. 291. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket
havi rendben, tárgyhónap 27-ig, címrend szerint utalja a
Magyar Államkincstár Vadgazdálkodási bevételek
10032000-01031654-00000000 számú nemzetgazdasági
számlára.”

55. §
(1) Az R. 19. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 25. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 26. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.
(4) Az R. 30. számú melléklete helyébe e rendelet
4. számú melléklete lép.
(5) Az R. 44. számú melléklete helyébe e rendelet
5. számú melléklete lép.

56. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben
is alkalmazni kell. Egyidejûleg a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások
igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.)
FVM rendelet módosításáról szóló 13/2006. (II. 7.) FVM
rendelet 78. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) Nem nyújtható be támogatási kérelem vagy pályázat
az R.-re vonatkozóan az alábbi §-okban foglalt támogatási
jogcímek kivételével:
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a) 18–32. §;
b) 54–92. §;
c) 113–120. §;
d) 121. §;
e) 122. § (1) és (3) bekezdés;
f) 124–134. §;
g) 136–141. §;
h) 147–154. §;
i) 182–188. §;
j) 195. §;
k) 209–210. §;
l) 214–226. §;
m) 227. § (2) bekezdés b) pontja;
n) 250–254. §;
o) 267–269. §;
p) 284–285. §.
(3) Azok a termelõk, akiknek az MVH 2006. évre az állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok okozta többletköltségek támogatására vonatkozó támogatási kérelmét a
keret kimerülése miatt elutasította vagy a támogatás összegét arányosan csökkentette, támogatási kérelmüket – az R.
148. §-ának (2) bekezdése szerinti keret terhére – 2007. június 15-ig ismételten benyújthatják az eredeti kérelmek
benyújtásakor hatályos jogszabályok szerint. Az igénylõnek az ismételten benyújtott kérelemhez mellékelni kell az
elutasításról vagy arányos csökkentésrõl szóló határozatot. Azok az igénylõk, akiknek a támogatását arányosan
csökkentették, csak a támogatási összeg különbözetére jogosultak.
(4) Az MVH által a (3) bekezdés szerint kiadott igazolások alapján a támogatás 2008. január 1-jét követõen igényelhetõ az illetékes adóhatóságtól.
(5) E rendelet a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet,
10. cím Fejezeti kezelésû elõirányzatok, 5. alcím Nemzeti
támogatások, 1. jogcímcsoport Központosított bevételébõl
mûködõ támogatások, 2. jogcímcsoport Költségvetésbõl
mûködõ támogatások, 1. jogcím Fejlesztési típusú támogatások, 2. jogcím Folyó kiadások és jövedelem-támogatások, valamint az Agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi
XVI. törvény eszközrendszerének mûködtetésébõl származó bevételébõl képzõdött forrás felhasználására terjed
ki.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 14/2007. (III. 1.) FVM rendelethez
[19. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A05–07
Ikt.sz.: ................................

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a zárt területen nevelt (vadaskert, vadfarm), vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése,
valamint a megfelelõ állat-egészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítésének támogatásához,
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 133. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége

1. A kérelmezõ adatai
Ügyfél neve: .................................................................................................................................. Tel.: ....................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
Levelezési címe:

....................................... (helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.
....................................................(helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ...................................................................................................................... Tel.: ....................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................................ Tel.: ....................

2. A támogatást zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése,
valamint a megfelelõ állat-egészségügyi prevenció költségeihez
Technikai azonosító

Technikai azonosító

Technikai azonosító

A

Tenyésztett szarvas
(vadaskerti)

B

Tenyésztett szarvas
(szarvasfarmi bika és tehén)

C

Tenyésztett szarvas
(szarvasfarmi borjú)

D

Tenyésztett szarvas
(szarvasfarmi ünõ)

E

Tenyésztett dámvad
(vadaskerti)

F

Tenyésztett dámvad
(dámfarmi bika és tehén)

G

Tenyésztett dámvad
(dámfarmi borjú)

H

Tenyésztett dámvad
(dámfarmi ünõ)

I

Tenyésztett vaddisznó
(disznóskerti)

L

Egyéb haszonapróvad
törzsállomány

O

Más haszonapróvad növendék
(16 hetes korig)

J

M

Fácán törzsállomány

Fácán növendék
(16 hetes korig)

K

N

Vadkacsa törzsállomány

Vadkacsa növendék
(16 hetes korig)

kérem. (Karikázza be a technikai azonosítót!)
Igényelt támogatás összege: ................................ Ft.
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3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a
Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról
Sorszám

Költségszámla
száma

BTO szám

Technikai azonosító szám

Kezelt egyed
(db)

Igényelt támogatás
mértéke (Ft)

1.
2.
...
Összesen
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..............................................
……………………………………
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

Melléklet
A gyógyszeres kezelés és állat-egészségügyi prevenció számláinak másolatai, valamint azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatai.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a rendeletben elõírt feltételeket teljesítette.
Dátum: ..............................................
……………………………………
kezelõ állatorvos

Igazolom, hogy a pályázó a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács tagja és a tagságból eredõ kötelezettségeinek eleget tett.
A javasolt támogatás összege: ........................................................................... Ft.
Dátum: ..............................................
…………………………………………………………
Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások
Terméktanács
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2. számú melléklet a 14/2007. (III. 1.) FVM rendelethez
[25. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A06–06
Ikt.sz.: .........................
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a mezõgazdasági haszonállattartás állatvédelmi szabályainak megfelelõen elõállított
vágóbaromfi 2007. január 1.–április 30. közötti termelési támogatásának igényléséhez
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 149. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége

1. A kérelmezõ adatai
Ügyfél neve: .................................................................................................................................. Tel.: ....................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
Levelezési címe:

....................................... (helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.
....................................................(helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ...................................................................................................................... Tel.: ....................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................................ Tel.: ....................
A vágóbaromfit (csirke, pulyka, liba, kacsa, pecsenyegyöngyös) átvevõ üzem export-ellenõrzési száma: .....................

2. Az igényelt támogatás adatai
Vámtarifa
termékszám

ex 0105 92 00 99
ex 0105 93 00 99
0105 99 20 99
0105 99 20 99
0105 99 20 99
0105 99 20 99
0105 99 30 99
0105 99 30 99
0105 99 10 99
0105 99 10 99
0105 99 10 99
0105 99 10 99
0105 99 50 99

Árumegnevezés

MSZ
szakasza

Vágóbaromfi megnevezése
MSZ 6918:1997 szerint

Vágócsirke

1.2.

Pecsenyecsirke (brojler)

Liba, egyéb
Liba, egyéb
Liba, egyéb
Liba, egyéb
Pulyka, egyéb
Pulyka, egyéb
Kacsa, egyéb
Kacsa, egyéb
Kacsa, egyéb
Kacsa, egyéb
Gyöngytyúk, egyéb

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.9.
1.10.
1.18.
1.20.
1.22.
1.24.
1.7.

Pecsenyeliba (még nem tépett)
Húsliba (fiatal)
Zabon nevelt liba
Hízott liba (májra hízott liba)
Pecsenyepulyka (12–15 hetes)
Gigantpulyka (16–22 hetes)
Pecsenyekacsa
Hízott kacsa
Hízott mulard kacsa
Hízott pézsmakacsa (barbarie)
Összesen:

I. min.
osztályba
sorolt
mennyiség
(tonna)

Igényelt
támogatás
összege
(Ft)
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3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy a támogatást a vágóbaromfi után:
– alapanyag-termelõként
– integrátorként/kereskedõként
igényelem (tegyen X-et a megfelelõ megnevezés mellé).
3.2. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok (vonatkozó rész aláhúzandó).
3.3. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a
Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják.
3.5. Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az Európai Unió által elfogadott exporthigiéniai
minõsítésû baromfivágóhídnak értékesítettem a termékemet, mely hazai eredetû, BTT tag keltetõben keltetett és
BTT tag baromfitelep által felnevelt vágóbaromfi.
3.6. Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás
jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal, köztartozással nem rendelkezem.
3.7. Alulírott kereskedõ/integrátor büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a 149. § (6) bekezdésnek
megfelelõen a termelõknek a felvásárlási ár felett a termelési támogatást is megfizettem.
Dátum: ..............................................
……………………………………
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

4. A Baromfi Termék Tanács igazolása
A javasolt támogatási összeg: ............................................... Ft.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Termék Tanács tagja, a terméktanács alapszabályában elõírt befizetési kötelezettségének eleget tett.
Dátum: ..............................................
…………………………
Baromfi Termék Tanács

Melléklet
1. A vágóhíd által elvégzett, a vágóhídi hatósági állatorvos és a BTT által ellenjegyzett minõsítési bizonylat másolata.
2. A vágóhídi értékesítésrõl szóló számla/felvásárlási jegy másolata.
3. Saját vágás esetén a minõsítõ bizonylat és mérlegelési jegy másolata.
4. A területileg illetékes hatósági állatorvos igazolása a Haszonállat rendeletnek megfelelõ állattartásról.
5. A BTT igazolása a tagságról, a baromfi származásáról, és javaslata az igénybe vehetõ támogatás összegérõl.
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3. számú melléklet a 14/2007. (III. 1.) FVM rendelethez
[26. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
N07–06
Ikt.sz.: ..........................
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a haszonállattartásra vonatkozó elõírások betartása mellett elõállított vágósertés
2007. január 1.–2007. április 30. közötti termelési támogatásának igényléséhez
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 150. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. A kérelmezõ adatai
Ügyfél neve: .................................................................................................................................. Tel.: ....................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
Levelezési címe:

....................................... (helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.
....................................................(helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ...................................................................................................................... Tel.: ....................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................................ Tel.: ....................

2. A támogatást a vágósertés után
–
–
–
–
–

alapanyag-termelõként
integrátorként
kereskedõként
szövetkezetként
termelõi csoportként

kérem (tegyen X jelet a megfelelõ megnevezés mellé).
Vtsz.

Megnevezés

0103(92 19 00) Élõsertés (legalább 50 kg tömegû; másféle)

Támogatás mértéke

Leadott vágósertés
(db)

Igényelt támogatás
(Ft)

1800 Ft/db

Dátum: ..............................................

……………………………………
kérelmezõ (cégszerû) aláírása
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3.1. Az alapanyag-termelõi nyilatkozatok
3.1.1. Nyilatkozom, hogy a leadott vágósertések hizlalás céljából legalább hatvan napig a tulajdonomban voltak, és errõl a területileg illetékes falugazdász igazolásával rendelkezem.
3.1.2. Nyilatkozom, hogy az általam leadott vágósertéseket a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet elõírásainak
megfelelõen tartottam, és errõl az illetékes hatósági állatorvos igazolásával rendelkezem.
3.1.3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet
(társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják.
3.1.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt
jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..............................................
………………………………………
alapanyag-termelõ cégszerû aláírása
3.2. Az integrátor nyilatkozatai
3.2.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az általam integráltak részére legkésõbb
a folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.
3.2.2. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet
(társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják.
3.2.3. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt
jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
3.2.4. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont és
3.1.3. pont szerinti nyilatkozatával.
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..............................................
…………………………………
integrátor cégszerû aláírása
3.3. A kereskedõ nyilatkozatai
3.3.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az alapanyag-termelõk részére legkésõbb a folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.
3.3.2. Nyilatkozom, hogy vágósertés értékesítésbõl származóan alapanyag-termelõ felé tartozásom nincs.
3.3.3. Nyilatkozom, hogy legalább egy éve folytatok vágósertés értékesítési tevékenységet.
3.3.4. Nyilatkozom, hogy a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont és 3.1.3. pont szerinti nyilatkozatával rendelkezem.
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3.3.5. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet
(társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják.
3.3.6. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt
jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..............................................
…………………………………
kereskedõ cégszerû aláírása
3.4. A termelõi csoport/szövetkezet nyilatkozatai
3.4.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást a termelõi csoport/szövetkezet tagjai részére legkésõbb a folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.
3.4.2. Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett vágósertések a termelõi csoport/szövetkezet tagjaitól származnak.
3.4.3. Nyilatkozom, hogy a szövetkezet tagjai a leadott vágósertéseket hizlalás céljából legalább 60 napig tartották.
3.4.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet
(társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják.
3.4.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt
jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
3.4.6. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 150. § (1) bekezdés alpontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont és
3.1.3. pont szerinti nyilatkozatával.
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ............................................
…………………………………………………………
termelõi csoport vezetõjének/szövetkezet elnökének
(cégszerû) aláírása
Melléklet
1. A falugazdász igazolása a vágósertés hatvannapos tartásáról. [Ha az igénylõ integrátor, kereskedõ, termelõi csoport
vagy szövetkezet, akkor a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelöltek erre vonatkozó nyilatkozata.]
2. A települési hatósági állatorvos igazolása az értékesített vágósertések 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet szerinti
tartásáról. [Ha az igénylõ integrátor, kereskedõ, termelõi csoport vagy szövetkezet, akkor a 150. § (1) bekezdés
a) pontjában megjelöltek erre vonatkozó nyilatkozata.]
3. A sertés értékesítésérõl szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolata, saját vágás esetén a vágás végrehajtását
igazoló belsõ bizonylat másolata.
(Integrátor, kereskedõ, termelõi csoport, szövetkezet pályázó esetén)
Igazolom, hogy a kérelmezõ a rendeletben foglalt feltételeket teljesítette, e jogcímen támogatást igényelhet.
Dátum: ..............................................
…………………………
Hivatal
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4. számú melléklet a 14/2007. (III. 1.) FVM rendelethez
[30. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
Támogatási kérelem haltenyészanyag-telepítéshez igényelhetõ támogatáshoz
1. Az igénylõ:
Neve: ............................................................................................................................................................................
Lakhelye/székhelye: .....................................................................................................................................................
Postai címe, telefonszáma: ...........................................................................................................................................
Telephelye: ...................................................................................................................................................................
Nyilvántartási (regisztrációs) szám: .............................................................................................................................
Adószáma (adóazonosító jele): ....................................................................................................................................
Bankszámla pénzforgalmi jelzõszáma és a pénzintézet megnevezése: ........................................................................
Õstermelõi igazolványának száma: ..............................................................................................................................
2. Az igénylõ (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor:
Teljes munkaidõs létszám: ...........................................................................................................................................
Saját tõke: .....................................................................................................................................................................
Nettó árbevétel: ............................................................................................................................................................
Vállalkozás árbevétele: .................................................................................................................................................
Vállalkozás minõsítése: – mikro – kis – közép – egyéb ...............................................................................................
3. A telepítendõ haltenyészanyag származásának helye és fajtájának megnevezése:
Szervezet/ek/ neve: .......................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................
Fajta/ák/ megnevezése: .................................................................................................................................................
4. A telepítendõ haltenyészanyag mennyisége fajtánként:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

megnevezés
megnevezés
megnevezés
megnevezés
megnevezés

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

kg
kg
kg
kg
kg

5. Az igényelt támogatás a telepítés után:
Egynyaras ponty: ................................................................. kg ........................................................................... Ft.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ......................................., ............. év ................... hó ......... nap
…………………………………
igénylõ (cégszerû) aláírása
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
A pályázó részérõl:
1. Nyilatkozat a 2006. évi haltenyészanyag kihelyezés mennyiségérõl (kg) és területérõl (ha), a 2007. évi haltenyészanyag kihelyezési területrõl (ha), valamint a 2006. és 2007. évi az étkezési ponty termelési területérõl (ha).
2. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességrõl.
3. Vásárlás esetén a Származási Igazolás/ok/ és a számlák másolatai.
4. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ igazolása arról, hogy a telepítendõ fajta elismert, illetve ideiglenesen elismert.
Haltermelõk Országos Szövetsége és Terméktanács részérõl:
1. Igazolás a tagságról.
2. Igazolás a 2006. szeptemberi termésbecslésrõl.
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5. számú melléklet a 14/2007. (III. 1.) FVM rendelethez
[44. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A03–06
Ikt.sz.: ..............................

Növendék liba és növendék kacsa állat-egészségügyi prevenciós
és gyógyszerköltségeinek támogatása
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 130. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége

1. Az ügyfél adatai
Ügyfél neve: .................................................................................................................................. Tel.: ....................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
Levelezési címe:

....................................... (helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.
....................................................(helység) .................................... út/utca/tér ..... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ...................................................................................................................... Tel.: ....................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................................ Tel.: ....................

2. A támogatást az állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségek alapján az alábbiak szerint kérem:
Támogatás mértéke
(Ft/db)

Növendék liba (max. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt
Növendék liba (min. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt
Növendék kacsa (min. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt
Növendék kacsa (max. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt

Igényelt támogatás
(Ft)

34
34
20
20

3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy a 129. §-ban rögzített és a 130. § (1) bekezdése szerinti fiatal, illetve hízott liba, valamint a
hízott kacsa támogatást ugyanazon állományra nem igényelem.
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3.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a
Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról
Sorszám

Számlaszám

BTO szám

Vizsgált, kezelt baromfi
(db)

Igényelt támogatás
(Ft)

1.
2.
...
Összesen
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..............................................
…………………………………
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

Igazolom, hogy az elõnevelt baromfi továbbtartási célra ................. (év) ................... (hónap) ....... (napján) kihelyezésre került.
Dátum: ..............................................
…………………………
kezelõ állatorvos

Igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett hízott liba és hízott kacsa állomány után igényelt támogatás alapjául szolgáló
állat-egészségügyi költségek az elõnevelési fázisban merültek fel.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Termék Tanács tagja, a baromfit érvényes májüzemi engedéllyel rendelkezõ
vágóhídra adta le.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Termék Tanács tagja, és a tagságból eredõ kötelezettségeinek eleget tett.
Dátum: ..............................................
…………………………………
Baromfi Termék Tanács
Melléklet
A gyógyszerköltségekrõl, valamint a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok
másolata.
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A gazdasági és közlekedési miniszter,
a honvédelmi miniszter, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ
kijelölésérõl
A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a
(6) bekezdésének b) pontjában, a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. §
(1) bekezdése d) pontjának db) alpontjában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának n) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeljük el:
I. Fejezet
A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA
A légtér szerkezete
1. §
(1) A Magyar Köztársaság államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésû légiforgalmi légtérre, idõszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik.
(2) A légiforgalmi légterek és az idõszakosan korlátozott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 2. melléklet, a korlátozott, veszélyes és tiltott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a
3. melléklet tartalmazza.
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(3) Nem ellenõrzött légtér a légiforgalmi légtér ellenõrzött légtéren kívüli része.
(4) A légiforgalmi légtérben a nyújtott légiforgalmi
szolgáltatást és a repülési szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. §
(1) Azokat az állami repüléseket, amelyek jellegüket tekintve nem igényelnek idõszakosan korlátozott légteret és
beilleszthetõek az ellenõrzött légtér mûködésébe, ugyanakkor nem hajthatóak végre GAT-szabályok szerint, a légtér rugalmas felhasználásnak biztosítása és a polgári légiforgalom zavartalansága érdekében közös felhasználású
légtérben kell végrehajtani.
(2) A közös felhasználású légtér lehet
a) elõzetes koordinációs légtér (PCA), vagy
b) csökkentett koordinációs légtér (RCA).
(3) A közös felhasználású légtérben gyakorló légiharc
és mûrepülés nem hajtható végre.
(4) A közös felhasználású légtér kizárólag ellenõrzött
légtérben jelölhetõ ki.
(5) A közös felhasználású légtérben, az igénybevétel és
a szolgálatok közötti adatcsere rendjét az illetékes polgári
légiforgalmi irányító szolgálat vezetõje és a katonai légvédelmi irányító szolgálat ellátásáért felelõs katonai szervezet vezetõje együttmûködési megállapodásban rögzíti.
(6) Az egyes OAT-szabályok szerint végrehajtott állami
repülések és a GAT-szabályok szerint végrehajtott polgári
repülések egyidejû végrehajtására kijelölt, közös felhasználású légterek külön jogszabályban meghatározott feltételekkel mûködtethetõk.

A légiforgalmi légtér
Az idõszakosan korlátozott légtér
2. §
(1) A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenõrzött vagy nem ellenõrzött légtérre oszlik.
(2) Ellenõrzött légtér:
a) a repülõtéri irányító körzet, amely polgári (CTR)
vagy katonai (MCTR) körzet;
b) a közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári
(TMA) vagy katonai (MTMA) körzet;
c) egyéb polgári irányítói körzet (CTA);
d) közös felhasználású légtér (RCA/PCA).

4. §
(1) Idõszakosan korlátozott légteret (TRA) kell kijelölni
állami légijármûvek által végrehajtott azon repülések számára, amelyek
a) jellegüknél fogva szükségessé teszik a feladatban
részt nem vevõ légiforgalomtól történõ védettséget, vagy
b) kiszámíthatatlan, intenzív, a feladatban nem érintett
egyéb légiforgalom biztonságára veszélyt jelentõ manõverek alkalmazásával járhatnak együtt.
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(2) Az idõszakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálat mûködik. A légteret, az abban tervszerûen feladatot végrehajtó állami légijármûveken kívül,
egyéb légijármû a légtérben illetékes katonai repülésirányító szolgálat engedélyével veheti igénybe.
(3) Amennyiben az idõszakosan korlátozott légtérben
folytatott állami repülési feladat jellege azt lehetõvé teszi,
az illetékes katonai repülésirányító szolgálat – a légiforgalom folyamatosságának elõsegítése érdekében – esetenként, illetve idõszakosan, az (5) bekezdés figyelembevételével engedélyezheti a GAT-szabályok szerint mûködõ, a
polgári légiforgalmi szolgálat kezelésében lévõ légijármûvek áthaladását.
(4) Az illetékes katonai repülésirányító szolgálat az irányítása alatt álló állami légijármûveket elkülöníti az idõszakosan korlátozott légtereket engedéllyel átrepülõ,
GAT-szabályok szerint mûködõ légijármûvektõl. Az elkülönítést úgy hozza létre, hogy az irányítása alatt álló állami
légijármûveknek az azok repülési irányára és magasságára
vonatkozó olyan utasításokat, engedélyeket ad, amelyek
biztosítják, hogy az engedéllyel átrepülõ, GAT-szabályok
szerint mûködõ légijármûvektõl a állami légijármûvek legalább 2000 láb (600 m) függõleges, vagy 5 NM (10 km) oldalirányú távolságnál közelebb ne kerülhessenek.
(5) Az idõszakosan korlátozott légtérben biztosítani kell
a kényszerhelyzetben lévõ, kutató-mentõ és a betegek, illetve humán-transzplantációs anyagok szállítását végzõ
repülések elsõbbségét.

A korlátozott légtér
5. §
(1) A korlátozott légtér igénybevételére – az államhatár
menti korlátozott légtér kivételével és a 6. §-ban meghatározott eltéréssel – a légiközlekedési hatóság ad elõzetes
hatósági engedélyt. A tevékenységi engedéllyel végezhetõ
tevékenységek esetében a hatóság a légiközlekedésrõl
szóló 1995. évi XCVII. törvény 22. §-a szerinti engedéllyel rendelkezõ szervezetnek ad engedélyt. A természeti csapás, tömegszerencsétlenség vagy repülõbaleset következményeinek felszámolását szolgáló kutatás-mentés,
továbbá életmentés, sürgõs betegszállítás, valamint rendészeti vagy külön törvény alapján bûnüldözés feladata céljából végzett repülés esetén a korlátozott légtér igénybevételéhez elõzetes engedély nem szükséges.
(2) A korlátozott légtérben végrehajtott repülésekre – a
korlátozást figyelembe véve – azon szabályokat kell alkalmazni, amelyek a vele közös részt alkotó légiforgalmi légtérre vonatkoznak.
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nal történõ igénybevételének elõzetes hatósági engedélyezési eljárásába a légiközlekedési hatóság szakhatóságként
bevonja az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõséget (a továbbiakban: felügyelõség)
az alábbi repülések esetén:
a) térképezés céljából történõ repülés,
b) mérõkamerás légifényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
c) egyéb képrögzítés, illetve felvételkészítés céljából
történõ repülés,
d) szúnyogirtás, mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
e) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például
vezetékellenõrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
f) egyéb, közérdekû célból történõ repülések.
(2) A felügyelõség azon környezetvédelmi szempontból
korlátozott légterek esetében, amelyeknél a 3. mellékletben a kijelölés indokaként „természetvédelem” szerepel,
az (1) bekezdésben meghatározott szakhatósági állásfoglalást a természetvédelmi szempontok figyelembevételével adja meg. Természetvédelmi szempontként értékeli
az engedélyezés tárgyát képezõ tevékenységnek a védett
és a fokozottan védett, valamint a közösségi jelentõségû
madárfajok egyedeire, populációira, élõ-, táplálkozó- és
szaporodóhelyeire gyakorolt várható hatását, a természet
védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 43. §-a, továbbá a
veszélyeztetettség mértékének és jellegének figyelembevételével.
(3) A felügyelõség szakhatóságként eljárva a természeti
értékek veszélyeztetésének elkerülése, illetve a veszélyeztetés mértékének csökkentése érdekében szakhatósági állásfoglalásában – külön-külön vagy együttesen – a repülési szabályok figyelembevételével
a) a repülési útvonalra és a repülési magasságra,
b) a repülés idõtartamára
vonatkozó feltételeket határozhat meg.
(4) Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben
a) nem létesíthetõ nem nyilvános fel- és leszállóhely,
kivéve a külön jogszabályban szabályozott mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzéshez szükséges fel- és leszállóhelyet;
b) nem végezhetõ hajtómûvel felszerelt és a hajtómûvét használó légijármûvel, valamint hõlégballonnal történõ repülés, kivéve a (1) bekezdésben meghatározott célból
végzett engedélyezett repüléseket.

A veszélyes légtér

6. §

7. §

(1) Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér
hajtómûvel felszerelt légijármûvel, valamint hõlégballon-

(1) A veszélyes légtérben, a közétett üzemidõ alatt, külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az
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illetékes szolgálat engedélyével lehet repülni. A veszélyes
légtérben a közzétett üzemidõ alatt légiközlekedés – a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevõ légijármûvek repüléseinek kivételével – nem tervezhetõ.

(a továbbiakban: NLKB) légtérfelhasználásra vonatkozó
stratégiai elvei alapján – dönt az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról, tiltásáról, és arról az igénylõ katonai
szervezetet értesíti.

(2) Veszélyes légtérben annak közzétett üzemidején kívül légiközlekedésre veszélyes tevékenység nem folytatható.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni
kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

(3) Ha egy veszélyes légtér közvetlenül határos valamely repülõtér illetékességi légterével (CTR, CTA,
TMA), forgalmi körével, vagy a veszélyes légtér egésze
vagy egy része a repülõtér illetékességi légterébe vagy forgalmi körébe tartozik, a légtérben illetékes légiforgalmi
szolgálat, ennek hiányában a repülõtér üzemben tartója és
a veszélyes légtér üzemben tartója az együttmûködés rendjét megállapodásban állapíthatja meg.

Tiltott légtér
8. §
A tiltott légtérben a légiközlekedés tilos.

II. Fejezet
A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE
Az idõszakosan korlátozott légtér igénylése
9. §
(1) Az idõszakosan korlátozott légteret az érintett katonai szervezetek, a repülési feladatok igényei szerint a
Magyar Honvédség szervezetén belül, az üzemben tartói
feladatokat ellátó parancsnok által felhatalmazott szervezetnél igényelhetik.
(2) Az idõszakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:
a) a légtér azonosító jelét;
b) az igénybevétel kezdési és befejezési idõpontjait
UTC-ben;
c) a légtér igényelt alsó és felsõ határát;
d) a légtérben tervezett feladat jellegét;
e) a légtérben tervezetten illetékes katonai repülésirányító szolgálat megnevezését.
(3) Az idõszakosan korlátozott légterek igénybevételére
vonatkozó, összesített napi terveket, a tervezett igénybevételt megelõzõ napon, helyi idõ szerint 12.00 óráig az
(1) bekezdésben meghatározott szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.
(4) Budapest ATS Központ a beérkezõ igények feldolgozása után – a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság

Az idõszakosan korlátozott légtér igénybevétele
10. §
(1) Az idõszakosan korlátozott légtérben illetékes katonai repülésirányító egység és a TRA-val határos légtérben
illetékes polgári légiforgalmi irányító egység között
együttmûködési megállapodást kell kötni a légtér-igénybevétel biztosítása érdekében. Az együttmûködési megállapodás az adatcsere módjára és a GAT-szabályok szerint
mûködõ légijármûvek mûködõ TRA-n engedéllyel történõ
áthaladásával kapcsolatos eljárásokra terjed ki.
(2) Az idõszakosan korlátozott légtér igényelt kezdési
idõpontja elõtt legalább 30 perccel az igénylõ katonai szervezet köteles a tényleges kezdés idõpontját a Budapest
ATS központtal egyeztetni.
(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési
idõpontot követõ 30 percen belül a légtér igénybevételét
nem kezdik meg, az igénylõ katonai szervezetnek új kezdési idõpontot kell egyeztetnie.
(4) Az idõszakosan korlátozott légteret az engedélyezett
kezdési idõpont elõtt, illetve az engedélyezett befejezési
idõponton túl igénybe venni tilos.
(5) Amennyiben az igényelt idõszakosan korlátozott
légtérben – az engedélyezett kezdési és befejezési idõpont
között – az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az
igénylõ katonai szervezet az alábbi információkat köteles
továbbítani Budapest ATS Központ számára:
a) az újrakezdés tervezett idõpontja;
b) az engedélyezett légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.
(6) Az idõszakosan korlátozott légtér igénybevételének
az engedélyezett befejezési idõ elõtti megszûnését és a további légtérigény törlését az igénylõ katonai szervezet kéri
a Budapest ATS Központtól.

A koordinált légtér igénylése
11. §
(1) Koordinált légteret a 2. mellékletben meghatározott
szervezet igényelhet.
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(2) A koordinált légtér igénylési rendjét a Budapest
ATS Központ és az igénylõ szervezet közötti együttmûködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a koordinált légteret igénylõ szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, úgy az igénylési rendet
a 12. § (5) bekezdésében elõírt együttmûködési megállapodásban kell rögzíteni.

A koordinációs feladatokat ellátó szervezet
12. §
(1) A koordinált légtérben a koordinációs feladatokat a
2. melléklet II. fejezetében meghatározott szervezet, a
légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el.
(2) A koordinált légtér mûködési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelõs a légtérben a légtérhasználat koordinációs feladatainak ellátásáért.
(3) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet gondoskodik arról, hogy megfelelõen képzett és rádió-távbeszélõ
kezelõi jogosítással rendelkezõ személy lássa el a földi telepítésû rádióállomás mûködtetését.
(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet feladata:
a) hangrögzítéssel ellátott rádióállomás mûködtetése
és kétoldalú rádióösszeköttetés tartása azokkal a légijármûvekkel, amelyek – a siklórepülés céljára igényelhetõ
koordinált légtér kivételével – koordinált légtérben mûködnek;
b) a Budapest ATS Központtól telefonon kapott – a
légtér engedélyezett kezdõ és befejezõ idõpontjára, valamint az igénybe vehetõ magasságra vonatkozó – tájékoztatások továbbítása a koordinált légteret igénybe vevõ légijármûvek részére;
c) a Budapest ATS Központ telefonon történõ tájékoztatása arról, hogy
ca) minden – a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által ismert – forgalom elhagyta a koordinált légteret,
vagy
cb) van olyan általa ismert forgalom, amellyel kapcsolatban nem tudott meggyõzõdni a koordinált légtér elhagyásáról;
d) a siklórepülés céljára igényelhetõ koordinált légtér
esetén a légijármûvek megfelelõ módszerrel történõ elõzetes tájékoztatása a koordinált légtér engedélyezett kezdési
és befejezési idõpontjáról és az igénybe vehetõ magasságról;
e) valamennyi, a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés bejegyzése az erre a célra
rendszeresített naplóba, illetve a koordinációs feladatok
légiforgalmi szolgáltató által történõ ellátása esetén a belsõ szabályzatában meghatározott módon.
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(5) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet közötti tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttmûködési megállapodásban kell rögzíteni.

13. §
(1) A 12. § (1) bekezdése szerinti engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelem alapján, 2 éves idõtartamra
adja ki.
(2) A hatósági engedélyt a légiközlekedési hatóság
a) jogszabálysértés vagy az engedélyben foglaltak megsértése esetén határidõ megjelölése mellett felfüggeszti,
b) amennyiben a jogszabálysértés vagy az engedélyben
foglaltak megsértése a légiközlekedés biztonságát veszélyezteti, visszavonja.
(3) A légiközlekedési hatóság a koordinációs feladatokat ellátó szervezet munkáját rendszeresen ellenõrzi.

A koordinált légtér igénybevétele
14. §
(1) A koordinált légteret csak a látvarepülési szabályok (VFR) szerint mûködõ légijármûvek vehetik igénybe, a Budapest ATS Központtól kapott, a koordinációs
feladatokat ellátó szervezet által továbbított engedélyezett kezdõ és befejezõ idõpont között, a meghatározott
magasságig.
(2) A koordinált légtérben légiforgalmi szolgáltatást
nem nyújtanak.
(3) A légijármûveknek – a siklórepülés céljára igényelhetõ koordinált légtér kivételével – a közzétett frekvencián
kétoldalú rádióösszeköttetést kell tartani a koordinációs
feladatokat ellátó szervezettel és meg kell adniuk a repülésükre vonatkozó adatokat (lajstromjel vagy egyéb azonosító jelzés, indulási repülõtér). Kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a koordinált légteret a legrövidebb idõn belül el kell hagyni, és errõl késedelem nélkül
tájékoztatni kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.
(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a koordinált légtérben mûködõ légijármûveket rádión tájékoztatja a koordinált légtér igénybevételének befejezõ idõpontjáról, illetve a koordinált légtér egyéb korlátozásáról. Valamennyi légijármû a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelõen – a tájékoztatást követõ 15 percen belül – köteles elhagyni a koordinált légteret,
illetve lesüllyedni a megadott magasságra, és errõl köteles
rádión keresztül tájékoztatni a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.
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(5) A hullámrepülés céljára kijelölt koordinált légtérben
a külön jogszabályban meghatározott magasságmérõ beállítást kell alkalmazni.

b) a légtér-igénybevétel dátumát, a kezdés és befejezés
idõpontját (UTC-ben);
c) az igényelt légtér alsó és felsõ határát;
d) a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelõs személy vagy szolgálat megnevezését és elérhetõségét.

Az eseti légtér igénylése

(6) A katonai légügyi hatóság az (5) bekezdésben foglalt adatokat – közzététel céljából – megküldi a légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak.

15. §
(1) A külön jogszabályban meghatározott eseti légtér
kijelölése iránti kérelmet a (3) bekezdésben foglalt adatok
megadásával, legalább tíz munkanappal a tervezett igénybevétel elõtt a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.
(2) Eseti légteret a légiközlekedés biztonságának védelme érdekében kell igényelni:
a) kijelölt veszélyes légtereken kívül, különbözõ lövedékek, rakéták tervezett fellövése, valamint olyan eszközök légtérbe juttatása esetén, amelyek tömegüknél, kisugárzott energiájuknál vagy egyéb tulajdonságaiknál fogva
a repülés biztonságára, vagy az élet- és vagyonbiztonságra
veszélyt jelenthetnek;
b) a légi bemutatókhoz, repülõsport-rendezvényekhez,
ejtõernyõs ugráshoz;
c) a külön légtér-igénybevétellel járó katonai gyakorlatokhoz, amennyiben azok idõszakosan korlátozott és veszélyes légterekben nem hajthatók végre;
d) minden olyan esetben, amikor az élet- és vagyonbiztonság, valamint a légiközlekedés biztonságának védelme
érdekében szükséges.
(3) Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó kérelemnek
tartalmaznia kell:
a) a légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerû földrajzi
koordináták szerint;
b) a légtér-igénybevétel dátumát, a kezdés és befejezés
idõpontját (UTC-ben);
c) a légtér igényelt alsó és felsõ határát;
d) a légtérigénylés indokát;
e) a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelõs személy vagy szolgálat megnevezését és elérhetõségét;
f) a légtérigénylõ – a tevékenység szervezéséért – felelõs személy nevét és elérhetõségét.
(4) Az engedélyt a katonai légügyi hatóság a légiközlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével adja ki, legfeljebb harminc naptári nap idõtartamra. Amennyiben az eseti légteret részben vagy egészben ellenõrzött légiforgalmi légtéren belül tervezik kijelölni, a légiközlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalásának kialakítása érdekében beszerzi az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét.
(5) Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatnak
tartalmaznia kell:
a) a légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerû földrajzi
koordináták szerint;

Az eseti légtér igénybevétele
16. §
(1) Az eseti légtér igénybevételének megkezdését – legalább 30 perccel annak engedélyezett idõpontja elõtt – a
15. § (3) bekezdésének f) pontjában meghatározott személy köteles a Budapest ATS Központtal egyeztetni és az
alábbi információkat megadni:
a) ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az
újrakezdés tervezett idõpontját,
b) az engedélyezett eseti légtér méretének (magasságának) csökkentését a tényleges feladat függvényében,
c) a légtér eseti igénybevételének várható befejezését,
ha az korábbi az engedélyezett idõpontnál.
(2) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési
idõpontot követõ 30 percen belül a légtér igénybevételét
nem kezdik meg, a 15. § (3) bekezdésének f) pontjában
meghatározott személynek új kezdési idõpontot kell
egyeztetnie, illetve ha a tevékenységet az engedélyezett
befejezési idõpont elõtt befejezik, errõl azonnal tájékoztatnia kell a Budapest ATS Központot.
(3) Az eseti légteret az engedélyezett idõpont elõtt és az
engedélyezett idõponton túl igénybe venni tilos.

A veszélyes légtér igénylése
17. §
(1) A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek a veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó terveiket
a szolgálati út betartásával legalább tíz munkanappal az
igénybevétel tervezett idõpontját megelõzõen küldik meg
a Budapest ATS Központnak.
(2) Az elõre nem tervezett feladatok végrehajtásához veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó pótigényt csak a
Magyar Honvédség Összhaderõnemi parancsnok, illetve az
egyéb igénybevételre jogosult szervek esetében azok felügyeletét végzõ szervek vezetõjének jóváhagyásával lehet
benyújtani a Budapest ATS Központhoz, legkésõbb 5 munkanappal a feladat tervezett végrehajtását megelõzõen.
(3) A veszélyes légterek hétfõ 06.00 órától péntek
22.00 óra helyi idõpontok közötti idõszakra igényelhetõk.
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(4) A veszélyes légtér igénylésének tartalmaznia kell:
a) a veszélyes légtér azonosítóját;
b) a repülésre veszélyes magasságot;
c) a mûködés dátumát, a kezdés és a befejezés idõpontjának helyi idõben történõ megjelölésével;
d) a végrehajtandó feladat megnevezését;
e) lövészeti tevékenység esetén a lövészetvezetõ, lõtéri
repülésvezetõ elérhetõségét.
(5) A Budapest ATS Központ a szükséges igénylési
adatok összesítése után gondoskodik a veszélyes légterek
NOTAM-ban történõ közzétételérõl.
(6) A tervben szereplõ veszélyes légtérre vonatkozó
igényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett
feladat végrehajtására a tervezett idõszakban nem kerül
sor.
A veszélyes légtér igénybevétele
18. §
(1) A veszélyes légtér igénybevételének megkezdését
– annak idõpontja elõtt legalább 30 perccel – az igénybevevõ köteles a Budapest ATS Központtal egyeztetni. Az
egyeztetés során lövészeti tevékenység esetén meg kell
adni a lövészetvezetõ és a lõtéri repülésvezetõ elérhetõségét (telefonszámát) is.
(2) Az igénylõ szervezet az alábbi információkat továbbítja a Budapest ATS Központ számára:
a) az újrakezdés tervezett idõpontját, ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel,
b) az engedélyezett veszélyes légtér méretének (magasságának) csökkentését a tényleges feladat függvényében,
c) a veszélyes légtér igénybevételének várható befejezését.
(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési
idõpontot követõ 30 percen belül a veszélyes légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylõ szervezetnek új kezdési idõpontot kell egyeztetnie.
(4) Ha a veszélyes légtér igénybevételét az igényelt befejezési idõpont elõtt befejezik, errõl a Budapest ATS
Központot azonnal tájékoztatni kell.
(5) A veszélyes légteret az igényelt kezdési idõpont elõtt és
az igényelt befejezési idõponton túl igénybe venni tilos.

III. Fejezet
LÉGI ÚTVONALAK
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tranzitrepülésekre – az NLKB a nemzetközi egyeztetéseknek megfelelõen ATS útvonalakat és jelentõpontokat
jelöl ki.
Katonai légi folyosók
20. §
(1) A katonai légijármûvek földközeli és kis magasságú,
250 kt (460 km/h) IAS-nél nagyobb sebességû harcászati
jellegû útvonalrepüléseinek végrehajtása céljából az
NLKB katonai légi folyosókat jelöl ki, azok mûködési idejének meghatározásával a (2) bekezdésben meghatározott
szempontok alapján.
(2) A katonai légi folyosók:
a) a föld és a víz felszínétõl – a környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek felett a korlátozás felsõ magasságától – 3000 láb (900 m) AGL magasságig terjednek,
b) be-, illetve kilépõ pontokból, útvonal szakaszokból
és fordulópontokból állnak,
c) a nem ellenõrzött, „G” osztályú légtérben jelölhetõk
ki az a) pontban meghatározottak figyelembevételével,
d) oldalirányú kiterjedésük 5 NM (10 km), és
e) oldalirányban legalább 2 NM (4 km) távolságra elkerülik a mûködõ repülõtereket.

21. §
(1) A katonai légi folyosókat a Magyar Honvédség és a
szövetséges államok fegyveres erõinek katonai légijármûvei vehetik igénybe.
(2) A katonai légi folyosót igénybe vevõ légijármûvek a
légi folyosó felsõ magassági határát 500 láb (150 m) függõleges, oldalhatárait 1 NM (2 km) vízszintes távolságnál
jobban nem közelíthetik meg.
(3) A katonai légi folyosót igénybe vevõ légijármûvek
részére a radar-elkülönítés nem biztosított, a katonai légvédelmi irányító szolgálat – a radar- és rádiólefedettség
függvényében – tájékoztató és riasztó szolgáltatást nyújt.
(4) Az igénybevevõ a katonai légi folyosók igénybevételének – az NLKB légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján összeállított – elõzetes tervét az igénybevétel napját megelõzõ munkanap helyi idõ szerint 16.00
óráig a Budapest ATS Központ számára megküldi.

19. §

(5) Az igénybevétel tényleges idejét a katonai légvédelmi irányító szolgálat legkésõbb 15 perccel az igénybevétel
megkezdése elõtt bejelenti, valamint folyamatos tájékoztatást nyújt az egyes légifolyosó-szakaszok aktív, illetve
nem aktív állapotáról a Budapest ATS Központ számára.

A repülések tervezhetõsége és a végrehajtásuk ellenõrizhetõsége céljából – különös figyelemmel a nemzetközi

(6) Az igényelt idõszakokon belül a katonai légi folyosók nem aktív állapotú szakaszait a GAT-szabályok sze-

A légi útvonalak
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rint mûködõ légijármûvek külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint átrepülhetik.

A hangsebesség feletti repülés
22. §
(1) A magyar légtérben polgári légijármûvel nem hajtható végre a hangsebességet elérõ, illetve azt meghaladó
sebességû repülés.
(2) A magyar légtérben állami légijármûvel – a légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó légijármûveknek a légtérszuverenitás megóvása céljából végzett repüléseinek
kivételével – nem hajtható végre FL360 (10 950 m STD)
alatt hangsebességet meghaladó sebességû repülés.
(3) Állami légijármûvel nem hajtható végre a budapesti
Lánchíd budai hídfõjétõl mért 30 km sugarú kör által határolt terület felett a hangsebességnél nagyobb sebességû repülés.

IV. Fejezet
ÉRTELMEZÕ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A légtéradatok közzététele
23. §
A légtér szerkezetére és osztályozására, a légi útvonalakra, a katonai légi folyosókra és a koordinált légtérben
használt frekvenciákra vonatkozó adatokat a légiközlekedési hatóság az AIP-ben (a Magyar Köztársaság légiforgalmi tájékoztató kiadványában) teszi közzé.

Fogalmak, meghatározások
24. §
E rendelet alkalmazásában:
1. AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;
2. AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;
3. ARP (Aerodrome Reference Point): repülõtér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés;
4. ATC (Air Traffic Control): gyûjtõfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító szolgálatot vagy légiforgalmi
irányító egységet;

1227

5. ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat;
gyûjtõfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repülõtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó
szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezetõ irányító szolgálatot és repülõtéri irányító szolgálatot;
6. ATS jelentõpont: meghatározott földrajzi hely,
amelyhez viszonyítva a légijármû helyzetét jelenteni lehet;
7. ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt
útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az „ATS útvonal” kifejezés légi
folyosó, ellenõrzött vagy nem ellenõrzött útvonal, érkezési
vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;
8. ATZ (Aerodrome Traffic Zone): repülõtéri forgalmi
körzet, nem ellenõrzött repülõtér körül a repülõtéri forgalom védelme érdekében kijelölt meghatározott kiterjedésû
légtér;
9. Budapest ATS Központ: a közlekedésért felelõs miniszter által a légiforgalom irányítására kijelölt szervezeten belül mûködõ integrált, polgári-katonai operatív egység, amely továbbá jelenti a légtérgazdálkodó egységet
(AMC) is;
10. Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet): a Magyar Köztársaság államhatára által körbezárt terület, amelyen belül a légiközlekedés számára FL660
(20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;
11. CTA (Control Area): polgári irányítói körzet, a
földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdõdõ térbeli kiterjedéssel rendelkezõ ellenõrzött légtér;
12. CTR (Aerodrome Control Zone): a polgári repülõtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. Repülõtéri irányító körzet a föld vagy a víz felszínétõl kezdõdõ térbeli kiterjedéssel rendelkezõ ellenõrzött légtér. Felsõ határa megegyezik az adott repülõtéri irányító körzet feletti ellenõrzött légtér alsó határával;
13. FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;
14. FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;
15. GAT (General Air Traffic): a polgári légijármûvek,
valamint az állami légijármûvek mozgásának összessége,
amelyeket az ICAO eljárásainak megfelelõen hajtanak
végre;
16. GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;
17. IAS (Indicated Air Speed): mûszer szerinti sebesség
jelölésére használt rövidítés;
18. ICAO (International Civil Aviation Organization):
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;
19. IFR (Instrument Flight Rules): a mûszeres repülési
szabályok jelölésére használt rövidítés;
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20. illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt
légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;
21. katonai légiforgalmi irányító szolgálat: a légijármûvek között, a munkaterületen a légijármûvek és akadályok között az összeütközések megelõzésére, valamint a
légiforgalom rendszerességének elõsegítésére és fenntartására a katonai repülõtereken létrehozott, valamint mûködtetett szolgálat;
22. katonai repülésirányító szolgálat: gyûjtõfogalom,
amely jelenthet katonai légiforgalmi irányító, valamint
légvédelmi irányító szolgálatot;
23. koordinált légtér: a vitorlázó légtérnek az ellenõrzött légtérben lévõ azon magasságtartománya, amelyben
repülések az ellenõrzött légtérben illetékes légiforgalmi
szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közremûködésével hajthatók végre;
24. légiforgalmi légtér – légiforgalmi szolgálati (ATS)
légtér (ATS airspaces): Meghatározott kiterjedésû, az
ABC betûivel azonosított légterek, amelyeken belül olyan
meghatározott fajtájú repülések hajthatók végre, amelyek
számára a légiforgalmi szolgálatok és a mûködés szabályai
meghatározottak;
25. légiforgalmi szolgálati egység: gyûjtõfogalom,
amely jelenthet légiforgalmi irányító, légiforgalmi tanácsadó, repüléstájékoztató és riasztó egységet vagy a légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodáját;
26. légvédelmi irányító szolgálat: a Magyar Honvédség és a NATO-államok fegyveres erõinek kötelékébe tartozó légijármûvek számára a harcfeladat (illetve harckiképzési vagy mûveleti repülés) sikeres végrehajtása érdekében – alapvetõen légtérmegfigyelõ és irányító rendszer
által biztosított radar, illetve légihelyzet-információk felhasználására épülõ – speciális katonai repülésirányítói
szolgáltatás biztosítása érdekében létrehozott és mûködtetett szolgálat;
27. MCTR (Military Aerodrome Control Zone): a katonai repülõtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés.
A repülõtéri irányító körzet ellenõrzött légtere a föld vagy
a víz felszínétõl egy meghatározott felsõ magasságig terjed. Felsõ határa megegyezik az adott repülõtéri irányító
körzet feletti ellenõrzött légtér alsó határával;
28. MAC (Military Air Corridor): katonai légi folyosó,
a G osztályú légtérben a katonai légijármûvek, 250 kt
(460 km/h) IAS-nál nagyobb sebességgel végrehajtott
földközeli és kis magasságú gyakorló útvonalrepüléseinek
végrehajtására, a nem ellenõrzött légtérben GAT szerint
mûködõ légijármûvekkel történõ összeütközések megelõzése céljából kijelölt be-, illetve kilépõ pontokból, útvonal-szakaszokból és fordulópontokból álló légi folyosó;
29. MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai
közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés.
A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelõen változik, de se-
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hol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne
felett;
30. mûrepülõ légtér: meghatározott kiterjedésû, a mûrepülést végzõ légijármûvek védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSA..);
31. NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítésérõl, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében történõ megismerése elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;
32. OAT (Operational Air Traffic): azon repülések,
amelyek végrehajtása GAT-szabályoktól eltérõ szabályok
és eljárások szerint történik. Ezek a repülések rendszerint a
katonai ATC szervezet irányítása vagy fennhatósága alatt
mûködnek;
33. PCA (Prior Co-ordination Airspace): elõzetes
koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésû ellenõrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására elõzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttmûködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. Az egyes
GAT-repülések számára a légtéren történõ áthaladás az
illetékes irányító szolgálatok közötti elõzetes koordináció
során meghatározott feltételek mellett biztosított;
34. RCA (Reduced Co-ordination Airspace): csökkentett koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésû
ellenõrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására elõzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttmûködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. A GAT-repülések számára a légtéren történõ áthaladás az illetékes
irányító szolgálatok közötti elõzetes koordináció nélkül,
az együttmûködési megállapodásban foglalt eljárások betartása mellett biztosított;
35. STD (Standard): az 1013,25 hPa légnyomásszint
szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;
36. TIZ (Traffic Information Zone): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellenõrzött repülõterek körül kijelölt
meghatározott térbeli kiterjedésû légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az
érintett repülõtér repülõtéri repüléstájékoztató szolgálata
nyújtja;
37. TMA (Terminal Control Area): közelkörzeti irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repülõtér közelében, rendszerint ATS útvonalak találkozásánál létesítettek. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi
viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelõen változik,
de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett;
38. TRA (Temporary Reserved Area): idõszakosan korlátozott légtér: meghatározott kiterjedésû légtér, amelyben
állami légijármûvel olyan repülési tevékenység zajlik,
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amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt
nem vevõ légijármûvek számára (megegyezik a TSA –
Temporary Segregated Area fogalmával);
39. UTC (Coordinated Universal Time): az egyeztetett
egyetemes világidõ jelölésére használt rövidítés;
40. VFR (Visual Flight Rules): a látvarepülési szabályok jelölésére használt rövidítés;
41. vitorlázó légtér: meghatározott kiterjedésû, a vitorlázó repülés védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSG..);
42. WGS-84 (World Geodetic System ’84): az
1984-ben elfogadott világméretû geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

Záró rendelkezések
25. §
(1) Ez a rendelet 2007. május 10-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együttes rendelet,
b) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 4/2000.
(VIII. 17.) KöViM–HM–KöM együttes rendelet,
c) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 25/2003.
(IV. 25.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet,
d) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 9/2004.
(II. 12.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet,
e) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 27/2005.
(V. 5.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet,
f) a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelet módosításáról rendelkezõ 17/2006. (IV. 14.)
GKM–HM–KvVM együttes rendelet,
g) a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezetrõl
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szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 5. §-ának
(6) bekezdése.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a légiforgalom irányításának szabályairól szóló
16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet 1. melléklete 1. Fejezetének 1.1.1. pontjához tartozó Megjegyzésben, 1. melléklete 1. Függelékének 3.1.4. pontjához tartozó Megjegyzésben, 2. melléklete 3. Fejezetének 3.1.5.1. pontjában és
4. Fejezetének 4.3.1.1. pontjában „a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998.
(VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelet” szövegrész helyébe „a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló miniszteri rendelet” szöveg,
b) a légiforgalom irányításának szabályairól szóló
16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet 1. melléklete 1. Fejezetének 1.6.1. pontjához tartozó 2. Megjegyzésben, 2. Fejezetének 2.1. pontjához tartozó Megjegyzésben, 1. melléklete 4. Függelékének Megjegyzésében „a magyar légtér
légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998.
(VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelet 1. számú
melléklete” szövegrész helyébe „a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló miniszteri rendelet 1. melléklete” szöveg
lép.
(4) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott korlátozások a rendelet hatálybalépése elõtt kiadott engedéllyel
rendelkezõ nem nyilvános fel- és leszállóhelyek esetében nem alkalmazhatók az engedély érvényességi idejének lejártáig.
(5) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös
szabályok megállapításáról, 3. cikk c) és e) pontja, 5. cikk
(3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése;
b) a Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint
fölötti útvonaláról, 3. cikk és 4. cikk.

Dr. Kóka János s. k.,

Dr. Szekeres Imre s. k.,

gazdasági és közlekedési
miniszter

honvédelmi miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

C

FL660 (20100 m
STD) alatti
ellenőrzött légterek

1000 láb (300 m)
AGL és 9500 láb
(2900 m) AMSL
között Budapest
FIR határ és a
következő koordináták által
bezárt terület:

D

482346N
0202459E –
481110N
0210551E –
481703N
0214953E –
482000N
0214901E –
Kosice TMA2.

Sebesség megkötések

Rádió összeköttetési
kötelezettség

FPL
benyújtási
kötelezettség

ATC
engedély
szükségessége

IFR-VFR-től

VMC értékek,
látástávolság
és felhőktől való
távolsági
megkötések

IFR-IFR-től

Nyújtott
szolgálat

IFR

Elkülönítések

Forgalom

Légtér kiterjedése

Osztály

Légiforgalmi légtér

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON**

Légiforgalmi
irányító

Nincs

Nincs

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

1. Légiforgalmi
irányító az
Vízszintes látás:
IFR-ektől való
elkülönítés érde8 km FL100-on (3050 m
kében
STD) és felette,
VFR1

IFR

VFR

valamint
Sármellék,
Debrecen CTR
és

FL 100
(3050 m
STD) alatt
5 km FL 100 alatt.
max. 250 kt
Felhőktől való távolság: (460 km/h)
IAS
1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

Max. 250 kt
(460 km/h)
IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

Vízszintes látás:
Forgalmi tájékoztatás a VFR és
5 km.
IFR repülések
Max. 250 kt
Nem biztosíközött (és kérésre
(460 km/h)
Felhőktől való távolság:
tanak
tanácsadás a
IAS
forgalom elkerü1500 m vízszintesen,
lése érdekében)
300 m függőlegesen.

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

Folyamatos
kétoldalú

Igen

VFR-IFR-től

IFR-IFR-től

2. VFR
légijárművek
esetén forgalmi
tájékoztatás és
kérésre tanácsadás a forgalom
elkerülése érdekében
Légiforgalmi
irányító, forgalmi
tájékoztatás a
VFR repülésekről
(és kérésre tanácsadás a
forgalom elkerülése érdekében)

Nincs

NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

Sármellék,
Debrecen CTA

F

4000 láb
(1200 m) és
9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti
nem ellenőrzött
légterek, valamint a kijelölt
TIZ-ek

IFR

IFR-IFR-től
amennyire
ez lehetséges

Repüléstájékoztató és
légiforgalmi
tanácsadó

Nincs

Vízszintes látás:

VFR

Nem biztosítanak

Repüléstájékoztató

Max. 250 kt
(460 km/h)
IAS2
9500 láb
(2900 m)
AMSL alatt

Max. 250 kt
Nincs, kivéve
(460 km/h)
a vitorlázó
5 km.
IAS2
felhőrepüléseFelhőktől való távolság:
ket és az
9500 láb
éjszakai VFR
(2900
m)
1500 m vízszintesen,
repüléseket
AMSL alatt
300 m függőlegesen

Nincs,
kivéve a
vitorlázó
felhőrepüléseket és
az éjszakai VFR
repüléseket

Nincs

Rádió összeköttetési
kötelezettség

FPL
benyújtási
kötelezettség

ATC
engedély
szükségessége
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Sebesség megkötések

VMC értékek,
látástávolság
és felhőktől való
távolsági
megkötések

Nyújtott
szolgálat

Elkülönítések

Forgalom

MAGYAR KÖZLÖNY

Légtér kiterjedése

Osztály

Légiforgalmi légtér
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Max. 250 kt
(460 km/h)
IAS2

Nincs, kivéve
az éjszakai
VFR repüléseket4

Nincs,
kivéve az
éjszakai
VFR
repüléseket

Nincs

Vízszintes látás:
5 km.

G3

4000 láb
(1200 m) MSL
alatti nem ellenőrzött légterek,
valamint a vitorlázó és műrepülő
légterek

Csak
VFR

Nem
biztosítanak

Repülés
tájékoztató4

Kis sebességű repülőgépek számára:
1500 m.
Helikopterek és ballonok számára:
750 m.
Felhőkön kívül, a föld
vagy a vízfelszín látása
mellett.

További szabályok, eltérések:
Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 4. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban
nyújtanak.
A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében – a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző légijárművek, valamint az állami légijárművek kivételével – FPL-t kell kitölteni, és folyamatos
kétoldalú rádió-összeköttetést kell tartani.
1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m
STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.
2. Az F és G osztályú légterekben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező
képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési
sebességtől.
3. G osztályú légtérben IFR repülések nem engedélyezettek.
4. A koordinált légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben
kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közétett
frekvenciákon.
Megjegyzés, valamint eltérések az ICAO-előírásoktól:
**

A nemzetközileg elfogadott légtérosztályok A-tól G-ig terjednek. Budapest FIR-ben nincs kijelölt A, B és
E osztályú légtér.
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2. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez
ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT
ÉS AZ IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK
I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK
Ellenőrzött légterek
Légtér azonosítója /
oldalhatárai
Budapest CTA
A Magyar Köztársaság
Országhatára jelen rendelet 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott légtereken kívül

Felső / alsó határa

Megjegyzés

FL660 (20 100 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

Közelkörzet
Légtér azonosítója /
oldalhatárai
Budapest TMA 1
474419N
0181530E
473521N
0181527E
471331N
0181507E
470908N
0184432E
473503N
0182754E
474551N
0182754E
Országhatár
474419N
0181530E
Budapest TMA 2
474551N
0182754E
473503N
0182754E
470908N
0184432E
470806N
0185112E
472516N
0185346E
473233N
0184156E
474527N
0183705E
Országhatár
474551N
0182754E
Budapest TMA 3
474527N
0183705E
473233N
0184156E
472516N
0185346E
470806N
0185112E
470403N
0191630E
470606N
0192729E
472525N
0185940E
473055N
0190118E
473220N
0185858E
473500N
0185300E
473720N
0185425E

Felső / alsó határa

Megjegyzés

FL195 (5950 m STD) / 7500’ (2300 m) AMSL

(ICAO „C”)

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL

(ICAO „C”)

FL195 (5950 m STD) / 3500’ (1050 m) AMSL

(ICAO „C”)
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474643N
0190652E
474750N
0184351E
Országhatár
474527N
0183705E
Budapest TMA 4
474643N
0190652E
473720N
0185425E
473500N
0185300E
473220N
0185858E
473055N
0190118E
473054N
0190159E
473612N
0190412E
474615N
0191631E
474643N
0190652E
Budapest TMA 5
474750N
0184351E
474503N
0194053E
475224N
0193441E
480513N
0192330E
Országhatár
474750N
0184351E
Budapest TMA 6
474615N
0191631E
473612N
0190412E
473054N
0190159E
473055N
0190118E
472525N
0185940E
470606N
0192729E
471203N
0195953E
474503N
0194053E
474615N
0191631E
Budapest TMA 7
474503N
0194053E
471203N
0195953E
472351N
0201040E
473529N
0200354E
474503N
0194053E
Budapest TMA 8
480513N
0192330E
475224N
0193441E
480944N
0195400E
Országhatár
480513N 0192330E

FL195 (5950 m STD) / 2500’ (750 m) AMSL

(ICAO „C”)

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL

(ICAO „C”)

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „C”)

FL195 (5950 m STD) / 5500’ (1700 m) AMSL

(ICAO „C”)

FL195 (5950 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

Budapest TMA 9
471203N

0195953E

470606N

0192729E

470403N

0191630E

470240N

0200428E

471203N

0195953E
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FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „C”) Az állami
célú repülések időszakában a légtér meghatározott részében az ATS
ellátásának átruházását a
Budapest APP és Kecskemét közötti együttműködési megállapodás
szabályozza.
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Polgári repülőtéri körzetek
Légtér azonosítója /
oldalhatárai
Ferihegy CTR
473546N
0190523E
473358N
0191018E
473128N
0191427E
473230N
0191930E
472400N
0193400E
471500N
0192130E
472400N
0190730E
472700N
0190630E
472808N
0190426E
472939N
0190336E
473022N
0190325E
473546N
0190523E
Sármellék CTR
465232N
0170443E
465233N
0171252E
464035N
0171331E
463224N
0171903E
462847N
0171750E
462659N
0170752E
463919N
0170630E
465010N
0165907E
465232N
0170443E
Sármellék CTA
465211N
0164912E
465233N
0171252E
463423N
0171944E
462847N
0171750E
462539N
0170031E
465211N
0164912E
Debrecen CTR
473908N
0214744E
473338N
0215503E
471843N
0213038E
472433N
0212252E
473908N
0214744E
Debrecen CTA1
474127N
0215009E
473102N
0220059E
471020N
0214329E
471154N
0212611E
472402N
0211743E
473243N
0213243E
474127N
0215009E

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „C”)

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „D”) közzétett
üzemidő szerint csak
Sármellék CTA légtérrel
együtt működhet.

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL

(ICAO „D”) közzétett
üzemidő szerint csak
Sármellék CTR légtérrel
együtt működhet.

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „D”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen CTA1 és
CTA2 légterekkel együtt
működhet.

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL

(ICAO „D”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen CTR és CTA2
légterekkel együtt
működhet.
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Debrecen CTA2
474718N
0213722E
474127N
0215009E
473243N
0213243E
474559N
0213339E
474718N
0213722E

MAGYAR KÖZLÖNY

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500m) AMSL
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(ICAO „D”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen CTR és CTA1
légterekkel együtt működhet.

Katonai körzetek
Légtér azonosítója /
oldalhatárai
Szolnok MTMA
472212N
0200910E
472038N
0201743E
471829N
0202929E
471045N
0202532E
470008N
0202008E
465401N
0201703E
465559N
0200729E
470241N
0200428E
471203N
0195953E
472212N
0200910E
Szolnok MCTR
472038N
0201743E
471829N
0202929E
470008N
0202008E
470241N
0200428E
472038N
0201743E
Pápa MTMA
473559N
0171554E
473559N
0173554E
472959N
0174154E
472959N
0175015E
471259N
0175900E
465959N
0172640E
470229N
0171654E
472854N
0170304E
473559N
0171554E
Pápa MCTR
473539N
0172854E
471029N
0174254E
470738N
0173124E
473259N
0171754E
473539N
0172854E

Felső / alsó határa

Megjegyzés

9500’ (2900 m) AMSL/ 2000’ (600 m) AMSL

4000’ (1200 m) AMSL / GND

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL

4000’ (1200 m) AMSL / GND

Oldalhatára a repülőtér
vonatkozási pont (ARP:
472150N 0173002E)
körüli 10 km (5 NM)
sugarú kör, valamint a
koordináták által megadott terület.

1236

MAGYAR KÖZLÖNY

Kecskemét MTMA1
470403N
0191630E
470241N
0200428E
465559N
0200729E
465142N
0202813E
463622N
0201429E
464938N
0192954E
470403N
0191630E
Kecskemét MTMA2
465142N
0202813E
464943N
0203740E
463203N
0202335E
463959N
0192954E
464938N
0192954E
463622N
0201429E
465142N
0202813E
Kecskemét MCTR
470342N
0192954E
470304N
0195208E
465559N
0200729E
464529N
0195854E
465329N
0193659E
465329N
0192954E
470342N
0192954E
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FL125 (3800 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

FL125 (3800 m STD) / 5000’ (1500 m) AMSL

4000’ (1200 m) AMSL / GND

Oldalhatárai a repülőtér
vonatkozási pont (ARP
465504N 0194503E)
körüli 10 km (5 NM)
sugarú kör, valamint a
koordináták által megadott terület.

További szabályok:
1. Az MTMA-k és MCTR-ek a munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT – 08.00 LT között csak külön bejelentésre, illtetve igényre működnek.
2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre:
–

Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön
belül 3000 láb AGL alatt;

–

Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km sugarú körön belül – Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével – 2000 láb
(600 M) AGL alatt.
ATS ÁTRUHÁZÁS

1. Budapest ACC és Wien ATCC között:
a) Egyszerűsített szektorhatár
(1) Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szomszédos irányító egységek között.
(2) Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki:
480023N 0170938E – 475420N 0172757E – 475119N 0173231E – 474916N 0173700E –
474151N 0173241E – 474222N 0172540E – 474506N 0170537E – 474225N 0170456E –
473244N 0164214E – 465209N 0160650E.
(3) A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugatra 10 000 láb (3050 m) ferihegyi QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) magasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és
FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ
közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA).
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(4) Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon
belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata.
b) LESMO AREA
(1) A 474906N 0173650E – 474449N 0173000E – 473559N 0172917E – 473555N 0164005E – országhatár – 480024N 0170939E – országhatár földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól
FL245 (7450 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó
szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős.
(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.
(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.
2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között:
a) Kosice TMA2
(1) A 482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice
Approach a felelős. Kosice TMA2 az LZKZ RWY 01-re PERIT ponton keresztül polgári
légijárművek által végzett műszeres megközelítéshez áll rendelkezésre. A légijárműveknek fedélzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük.
(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.
(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.
b) RUTOL Box
(1) A 480217N 0184930E – 475729N 0183036E – 475117N 0182910E – 474551N 0182754E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül FL090 (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi
irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS központ a felelős.
(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes szlovák hatóságok feladata.
Közös felhasználású légterek
Légtér
azonosítója

Neve / oldalhatárai

Felső / alsó határa
Előzetes koordinációs légterek

LIMA WEST
465105N 0162126E
463352N 0180006E
460854N 0180425E
LHEPCA01 460445N 0172645E
462256N 0170114E
462930N 0163702E
464101N 0162522E
465105N 0162126E

FL245 (7450 m STD) / FL100 (3050 m STD)

Megjegyzés

1238

MAGYAR KÖZLÖNY

LIMA SOUTH
470342N 0192349E
470241N 0200428E
465559N 0200729E
LHEPCA02
464943N 0203740E
463203N 0202335E
463728N 0194717E
470342N 0192349E
LIMA SOUTH-EAST
464943N 0203740E
463943N 0211234E
462319N 0210540E
LHEPCA03 462140N 0205519E
462648N 0195641E
463728N 0194717E
463203N 0202335E
464943N 0203740E
LIMA EAST
481115N 0202525E
474559N 0213339E
472201N 0214313E
LHEPCA04 471210N 0213301E
470506N 0212808E
472943N 0201605E
475800N 0195615E
481115N 0202525E

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)

Csökkentett koordinációs légterek
UNIFORM SOUTHWEST
463352N 0180006E
462829N 0184129E
460259N 0190529E
LHERCA01
460259N 0184005E
455737N 0182351E
455529N 0175254E
460445N 0172645E
463352N 0180006E

UNL / FL 245 (7450 m STD)

UNIFORM WEST
464210N
LHERCA02 463352N
460445N
463605N
464210N

0164659E
0180006E
0172645E
0164210E
0164659E

UNL / FL 245 (7450 m STD)

2007/24. szám
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UNIFORM EAST
475756N
471911N
471210N
LHERCA03
465050N
471548N
472943N
474125N
475756N

0210710E
0214017E
0213301E
0211821E
0203051E
0201605E
0200756E
0210710E

UNL / FL245 (7450 m STD)

További szabályok:
A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

Nem ellenőrzött légterek
Légtér azonosítója /
oldalhatárai
Békéscsaba TIZ
465341N
0212325E
464613N
0212426E
463747N
0212055E
Országhatár
462849N
0211712E
462629N
0211307E
462529N
0205740E
463510N
0205309E
465233N
0210554E
465341N
0212325E
Debrecen TIZ1
473908N
0214744E
473338N
0215503E
471843N
0213038E
472433N
0212252E
473908N
0214744E
Debrecen TIZ2
474127N
0215009E
473102N
0220059E
471020N
0214329E
471154N
0212611E
472402N
0211743E
473243N
0213243E
474127N
0215009E

Felső / alsó határa

Megjegyzés

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen TIZ2 és TIZ3
légtérrel együtt működhet.

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen TIZ1 és TIZ3
légtérrel együtt működhet.
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Debrecen TIZ3
474718N
0213722E
474127N
0215009E
473243N
0213243E
474559N
0213339E
474718N
0213722E
Fertőszentmiklós TIZ
5 km sugarú kör a
473500N 0165040E középpont körül
Pécs-Pogány TIZ
454614N
0181508E
455106N
0182820E
461304N
0182154E
461402N
0181906E
460854N
0180424E
455347N
0175950E
454614N
0181508E
Pér TIZ
474906N
0173651E
474449N
0173000E
473559N
0172918E
473559N
0173554E
472959N
0174154E
472959N
0180954E
473521N
0181527E
474419N
0181530E
Országhatár
474906N
0173651E
Sármellék TIZ1
465232N
0170443E
465233N
0171252E
464035N
0171331E
463224N
0171903E
462847N
0171750E
462659N
0170752E
463919N
0170630E
465010N
0165907E
465232N
0170443E
Sármellék TIZ2
465211N
0164912E
465233N
0171252E
463423N
0171944E
462847N
0171750E
462539N
0170031E
465211N
0164912E

MAGYAR KÖZLÖNY
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9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Debrecen TIZ1 és TIZ2
légtérrel együtt működhet.

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

9500’ (2900 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

9500’ (2900 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Sármellék TIZ2 légtérrel
együtt működhet.

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint csak
Sármellék TIZ1 légtérrel
együtt működhet.
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Nyíregyháza TIZ
10 km sugarú kör a
475856N 0214100E középpont körül
Szeged TIZ
462300N
0200000E
462300N
0201300E
461500N
0201300E
461217N
0200526E
461500N
0200000E
462300N
0200000E
LHSG1
473720N
0185425E
473302N
0185909E
473220N
0185858E
473500N
0185300E

473720N

0185425E

LHSG2/S
473500N
0185300E
473220N
0185858E
473002N
0185812E
472931N
0185846E
472910N
0190047E
472525N
0185940E
472519N
0185531E
472636N
0185717E
473328N
0184606E
473500N
0185300E
LHSG2/V
473500N
0185300E
473220N
0185858E
473002N
0185812E
472931N
0185846E
472910N
0190047E
472525N
0185940E
472519N
0185531E
472636N
0185717E
473328N
0184606E
473500N
0185300E

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

4000’ (1200 m) AMSL / GND

(ICAO „F”) Közzétett
üzemidő szerint.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Koordinált légtér:
3500’ (1050 m) AMSL/ 2500’ (750 m) AMSL

3500’ (1050 m) AMSL / GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

3500’ (1050 m) AMSL / GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL

LHSG3
473328N
472636N
472519N
472516N
473233N

0184606E
0185717E
0185531E
0185346E
0184156E

473328N

0184606E
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4500’ (1350 m) AMSL / GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban siklórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.
(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.
(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.
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LHSG10
474527N
0183705E
473722N
0184005E
474723N
0185152E
474750N
0184351E
Országhatár
474527N

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

0183705E

LHSG20
473900N
0190300E
473800N
0192100E
473600N
0191030E
473700N
0190400E
473900N

4500’(1350 m) AMSL / GND

0190300E

2000’ (600 m) AMSL / GND

Koordinált légtér:
3000’ (900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL

LHSG20A
2 km sugarú kör a
473704N 0190836E középpont körül
LHSG21
474100N
0190430E
473948N
0194515E
473800N
0192100E
473900N
0190300E
474100N

0190430E

LHSG22
474636N
0190905E
474503N
0194053E
473948N
0194515E
474100N
0190430E
474636N

0190905E

Koordinált légtér:
4000’ (1350 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL

2500’ (750 m) AMSL / GND

Koordinált légtér:
5000’ (1500 m) AMSL / 2500’ (750 m) AMSL

3000’ (900 m) AMSL / GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL
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(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.
(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.
(ICAO „G”) Elsősorban
vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés
időpontját és az igénybe vehető magasságot
a Budapest ATS Központ határozza meg.
(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.
(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ határozza
meg.
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LHSG23
475547N
0193148E
474503N
0194053E
474636N
0190905E

475547N

0193148E

LHSG24 (Hullám légtér)
474946N
0185738E
474340N
0191445E
473900N
0190300E
474946N

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD) / GND

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD) / GND

0190800E

LHSG30 (Hullám légtér)
475730N
0194200E
475700N
0200120E
475000N
0200700E
474430N
0194600E
474930N
0193830E
475730N

Koordinált légtér:
7500’ (2300 m) AMSL / 6500’ (2000 m) AMSL

0185738E

LHSG25 (Hullám légtér)
480000N
0190800E
474340N
0191445E
474946N
0185738E
475300N
0185600E
480000N

6500’ (2000 m) AMSL / GND

FL285 (8700 m STD) / GND

0194200E

LHSA1
472633N
0184454E
472403N
0184854E
472703N
0184754E
472703N
0184624E

6000’ (1850 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL
472633N

0184454E
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(ICAO „G”) Csak VFR
repülések számára.
Koordinált légtér: Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés,
befejezés időpontját és
az igénybe vehető magasságot a Budapest
ATS Központ központ
határozza meg.
(ICAO „G”) Koordinált
légtér: Hullámrepülés
céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az
igénybe vehető magasságot a Budapest ATS
Központ határozza
meg.
(ICAO „G”) Koordinált
légtér: Hullámrepülés
céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az
igénybe vehető magasságot a Budapest ATS
Központ határozza
meg.
(ICAO „G”) Szeptember 15. és május 15.
között napkeltétől napnyugtáig, csak VFR repülések számára.
Hullámrepülés céljára.
Budapest ATS Központ
engedélyével vehető
igénybe.
(ICAO „G”) Csak műrepülés céljára. A légteret
munkanapokon
09.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között,
pihenő- és munkaszüneti napokon 09.00 óra
(LT) és 12.00 óra (LT)
között, valamint
15.00 óra (LT) és
18.00 óra (LT) között
lehet igénybe venni a
Repüléstájékoztató
Központ hozzájárulásával. A légtér nem használható az
LHD30 üzemideje alatt.

1244

MAGYAR KÖZLÖNY
LHSA2

1,5 km sugarú kör a
472044N 0185851E középpont körül

3500’ (1050 m) AMSL / 550’ (165 m) AMSL
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(ICAO „G”) Csak műrepülés céljára. Munkanapokon 10.00 óra (LT)
és 16.00 óra (LT) között
vehető igénybe a Repüléstájékoztató Központ
hozzájárulásával.

További szabályok:
1. Koordinált légtér igénylésére az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér,
Farkashegy repülőtér, Hármashatár-hegy repülőtér üzemben tartója, az LHSG10 légtér esetében az Esztergomi repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az LHSG20,
LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben
tartója jogosult.
2. A koordinációs feladatok az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, Farkashegy
repülőtér, Hármashatár-hegy repülőterek üzembentartójának valamelyike, vagy a körzeti repüléstájékoztató
szolgálatot ellátó szervezet – a három repülőtérrel kötött megállapodás alapján –, az LHSG10 légtér esetében
az Esztergom repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az
LHSG20, LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója jogosult ellátni.

III. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA)

Időszakosan korlátozott légterek (TRA)
Légtér
azonosítója

LHTRA11A

LHTRA11B

LHTRA11C

Neve / oldalhatárai
PAPA ALPHA
472959N
0175015E
472959N
0181529E
471331N
0181507E
471259N
0175900E
472959N
0175015E
PAPA BRAVO
471259N
0175900E
471331N
0181507E
470212N
0181457E
465529N
0175135E
470646N
0174335E
471259N
0175900E
PAPA CHARLIE
471259N
0175900E
471331N
0181507E
470212N
0181457E
465529N
0175135E
470646N
0174335E
471259N
0175900E

Felső / alsó határa

FL125 (3800 m STD) / GND

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL

4000’ (1200 m) AMSL / GND

Megjegyzés
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LHTRA12

LHTRA13

LHTRA14A

LHTRA14B

LHTRA14C

LHTRA15A

LHTRA15B

MAGYAR KÖZLÖNY
KUNSAG
465945N
0190242E
470403N
0191630E
464938N
0192954E
463959N
0192954E
463957N
0192213E
465945N
0190242E
TISZA
472212N
0200910E
472038N
0201743E
471829N
0202929E
471045N
0202532E
470008N
0202008E
465401N
0201703E
465559N
0200729E
470241N
0200428E
471203N
0195953E
472212N
0200910E
MEZO ALPHA
471829N
0202929E
471245N
0204529E
470610N
0204314E
471045N
0202532E
471829N
0202929E
MEZO BRAVO
471045N
0202532E
470610N
0204314E
465613N
0203951E
470008N
0202008E
471045N
0202532E
MEZO CHARLIE
470008N
0202008E
465613N
0203951E
464943N
0203740E
465401N
0201703E
470008N
0202008E
SZARVAS ALPHA
471829N
0202929E
471245N
0204529E
470610N
0204314E
471045N
0202532E
471829N
0202929E
SZARVAS BRAVO
471045N
0202532E
470610N
0204314E
465613N
0203951E
470008N
0202008E
471045N
0202532E

FL115 (3500 m STD) / GND

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

4500’ (1350 m) AMSL / GND

4500’ (1350 m) AMSL / GND

4500’ (1350 m) AMSL / GND

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL
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LHTRA15C

LHTRA16

LHTRA21A

LHTRA21B

LHTRA21C

LHTRA21D

LHTRA21E

MAGYAR KÖZLÖNY
SZARVAS CHARLIE
470008N
0202008E
465613N
0203951E
464943N
0203740E
465401N
0201703E
470008N
0202008E
ARPAD
464943N
0203740E
464505N
0205357E
462940N
0204358E
463203N
0202335E
464943N
0203740E
WEST ALPHA
465105N
0162126E
463352N
0180006E
460854N
0180425E
460445N
0172645E
462256N
0170114E
462930N
0163702E
464101N
0162522E
465105N
0162126E
WEST BRAVO
465105N
0162126E
464502N
0175809E
463352N
0180006E
465105N
0162126E
WEST CHARLIE
464502N
0175809E
463726N
0181335E
455737N
0182351E
455529N
0175254E
460445N
0172645E
460854N
0180425E
464502N
0175809E
WEST DELTA
462658N
0172525E
461447N
0175841E
455529N
0175254E
460445N
0172645E
462256N
0170114E
462658N
0172525E
WEST ECHO
462658N
0172525E
461447N
0175841E
455529N
0175254E
460445N
0172645E
462256N
0170114E
462658N
0172525E
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9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

FL115 (3500 m STD) / GND

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

FL215 (6550 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az
LHTRA21A és
LHTRA21C légterekkel együtt vehető igénybe.

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az
LHTRA21A és
LHTRA21B légterekkel együtt vehető igénybe.

9500’ (2900 m) AMSL/ 4000’ (1200 m) AMSL

4000’ (1200 m) AMSL / GND
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LHTRA22A

LHTRA22B

LHTRA22C

LHTRA22D

LHTRA22E

LHTRA22F
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SOUTH ALPHA
470342N
0192349E
470241N
0200428E
465559N
0200729E
464943N
0203740E
463203N
0202335E
463728N
0194717E
470342N
0192349E
SOUTH BRAVO
464943N
0203740E
463943N
0211234E
462319N
0210540E
462140N
0205519E
462648N
0195641E
463728N
0194717E
463203N
0202335E
464943N
0203740E
SOUTH CHARLIE
470342N
0192349E
470241N
0200428E
465559N
0200729E
464943N
0203740E
463943N
0211234E
462319N
0210540E
462140N
0205519E
462648N
0195641E
470342N
0192349E
SOUTH DELTA
465945N
0190242E
462143N
0193952E
461429N
0190859E
463056N
0184947E
463337N
0185631E
463909N
0185202E
463600N
0184405E
464851N
0182835E
465945N
0190242E
SOUTH ECHO
463957N
0192213E
463959N
0192954E
463728N
0194717E
462648N
0195641E
462143N
0193952E
463957N
0192213E
SOUTH FOXTROT
465046N
0191134E
462143N
0193952E
461512N
0191156E
464352N
0184811E
465046N
0191134E
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FL175 (5350 m STD) / FL125 (3800 m STD)

FL175 (5350 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

FL245 (7450 m STD) / FL175 (5350 m STD)

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

FL125 (3800 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL

Az LHBP érkező
forgalmának védelme érdekében
a légtér igénybevételének különleges eljárásait a
polgári és a katonai fél együttműködési eljárásban
rögzíti.
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LHTRA23A

LHTRA23B

LHTRA23C

LHTRA23D

LHTRA23E

MAGYAR KÖZLÖNY
EAST ALPHA
481115N
0202525E
474559N
0213339E
472201N
0214313E
471210N
0213301E
470506N
0212808E
472943N
0201605E
475800N
0195615E
481115N
0202525E
EAST BRAVO
472201N
0214313E
471125N
0214729E
470219N
0213649E
465152N
0213027E
471548N
0203054E
472943N
0201605E
470506N
0212808E
471210N
0213301E
472201N
0214313E
EAST CHARLIE
475800N
0195615E
480710N
0195452E
481757N
0202718E
475845N
0212810E
474559N
0213339E
481115N
0202525E
475800N
0195615E
EAST DELTA
481115N
0202525E
475018N
0212203E
472252N
0210213E
474125N
0200756E
475800N
0195615E
481115N
0202525E
EAST ECHO
481115N
0202525E
475018N
0212203E
472252N
0210213E
474125N
0200756E
475800N
0195615E
481115N
0202525E

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az
LHTRA23A és
LHTRA23C légterekkel együtt vehető igénybe.

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az
LHTRA23A és
LHTRA23B légterekkel együtt vehető igénybe.

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL

4000’ (1200 m) AMSL / GND

UPPER WEST ALPHA

LHTRA31A

463352N
462829N
461000N
460259N
455737N
455529N
460445N
463352N

0180006E
0184129E
0190529E
0184005E
0182351E
0175254E
0172645E
0180006E

2007/24. szám

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)
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UPPER WEST BRAVO
LHTRA31B

464210N
463352N
460445N
463605N
464210N

0164659E
0180006E
0172645E
0164210E
0164659E

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)

UPPER EAST ALPHA

LHTRA32A

475756N
471911N
471210N
465050N
471548N
472943N
474125N
475756N

0210710E
0214017E
0213301E
0211821E
0203051E
0201605E
0200756E
0210710E

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD)

UPPER EAST BRAVO

LHTRA32B

LHTRA33A

LHTRA33B

480810N
475243N
471911N
475756N
480810N

0214510E
0221532E
0214017E
0210710E
0214510E

TOP EAST ALPHA
475756N
0210710E
471911N
0214017E
471210N
0213301E
465050N
0211821E
471548N
0203051E
472943N
0201605E
474125N
0200756E
475756N
0210710E
TOP EAST BRAVO
480810N
0214510E
475243N
0221532E
471911N
0214017E
475756N
0210710E
480810N
0214510E

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD)

1. Az LHTRA32A
és LHTRA33A
légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés
céljára FL245
(7450 m STD) és
FL285 (8700 m
STD) között vehető igénybe.
1. Az LHTRA32B
és LHTRA33B
légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés
céljára FL245
(7450 m STD) és
FL285 (8700 m
STD) között vehető igénybe.

Az LHTRA32A és
LHTRA33A légterekben történő
FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD)
egyidejű működés
nem engedélyezett.

Az LHTRA32B és
LHTRA33B légterekben történő
FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD)
egyidejű működés
nem engedélyezett.

További szabályok:
1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja.
2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon
legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.
3. Az LHTRA13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C kivételével valamennyi időszakosan elkülönített légtérben a
Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C légterekben a szolnoki közelkörzeti katonai
légiforgalmi irányító szolgálat a felelős.
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3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez
TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK

Tiltott légterek
Légtér
azonosítója
LHP1

LHP2

Neve/oldalhatárai
Paks
3 km sugarú kör a
463443N 0185110E
középpont körül
Csillebérc
0,5 km sugarú kör a
472923N 0185708E
középpont körül

Felső/alsó határa

Veszély

FL195 (5950 m STD) / GND

Atomerőmű.

3500’ (1050 m) AMSL / GND

Kutató atomreaktor.

Korlátozott légterek
Légtér
azonosítója

LHR1

LHR1A

LHR3

LHR4

Neve/oldalhatárai
Budapest
473059N 0185828E
473055N 0190118E
473054N 0190159E
473053N 0190237E
473038N 0190321E
473022N 0190325E
472941N 0190336E
472859N 0190147E
472910N 0190047E
472931N 0185846E
473002N 0185812E
473059N 0185828E
Budapest
473154N 0185620E
473154N 0185756E
473121N 0185756E
473121N 0185620E
473154N 0185620E
Balatonfüzfő
2 km sugarú kör a
470503N 0180254E
középpont körül
Zalaegerszeg
1 km sugarú kör a
464816N 0163720E
középpont körül

Felső/alsó határa

Korlátozás

3500’ (1050 m) AMSL / GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

3500’ (1050 m) AMSL / GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.
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LHR5

LHR6

LHR8

LHR9

LHR10

LHR11

LHR12

LHR14

LHR15

LHR16

LHR22

LHR23

LHR24

MAGYAR KÖZLÖNY
Répcelak
2 km sugarú kör a
472508N 0170055E
középpont körül
Százhalombatta
2 km sugarú kör a
471702N 0185358E
középpont körül
Kazincbarcika
2,5 km sugarú kör a
481429N 0203956E
középpont körül
Tiszaújváros
3 km sugarú kör a
475413N 0210134E
középpont körül
Hajdúszoboszló
5 km sugarú kör a
473154N 0212253E
középpont körül
Tiszavasvári
1,5 km sugarú kör a
475703N 0212153E
középpont körül
Sajóbábony
1,5 km sugarú kör a
481003N 0204253E
középpont körül
Algyő
3 km sugarú kör a
461904N 0201246E
középpont körül
Dunaújváros
2 km sugarú kör a
465703N 0185554E
középpont körül
Szolnok-Tószeg
2 km sugarú kör a
470804N 0200753E
középpont körül
Pét
2 km sugarú kör a
471003N 0180824E
középpont körül
Devecser
2 km sugarú kör a
470458N 0172406E
középpont körül
Kaposvár
2 km sugarú kör a
462404N 0174455E
középpont körül
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7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

3500’ (1050 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű
légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.
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LHR25

LHR28

LHR29

LHR30

LHR31

LHR32

LHR33

LHR34

LHR35

Határsáv

MAGYAR KÖZLÖNY
Ságváriliget
0,5 km sugarú kör a
473103N 0185734E
középpont körül
Recsk
2 km sugarú kör a
475749N 0200610E
középpont körül
Nyírtelek
2,5 km sugarú kör a
480150N 0213827E
középpont körül
Hajdúsámson
2 km sugarú kör a
473846N 0214451E
középpont körül
Heves-Alatka
2 km sugarú kör a
474000N 0201629E
középpont körül
Vác-Derecskedűlő
2 km sugarú kör a
474444N 0190831E
középpont körül
Hetényegyháza
2 km sugarú kör a
465554N 0193555E
középpont körül
Táborfalva
470627N 0192534E
470317N 0192426E
470233N 0192733E
470548N 0192848E
470627N 0192534E
Pusztavacs
2,5 km sugarú kör a
470957N 0192806E
középpont körül

A Magyar Köztársaság államhatárától az
ország belseje felé
mért 10 km-es mélységű sáv
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3000’ (900 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

3000’ (900 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

3000’ (900 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

2500’ (750 m) AMSL / GND

Polgári légijárművek számára.

UNL / GND

A katonai légügyi hatóság előzetes
engedélyével vehető igénybe. A
nemzetközi határkeresztező repülés,
az állami légijárművek repülései,
továbbá elemi csapás, tömegszerencsétlenség vagy repülőbaleset
következményeinek felszámolását
szolgáló kutatás-mentés, továbbá
életmentés, sürgős betegszállítás,
valamint rendészeti vagy külön törvény alapján bűnüldözés feladata
céljából végzett repülés esetén az
államhatár menti korlátozott légtér
igénybevételéhez előzetes engedély
nem szükséges.
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Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek
Légtér neve/oldalhatárai
Ócsa
471843N
0191007E
471740N
0191339E
471451N
0191910E
471250N
0191626E
471843N
0191007E
Tószeg
470818N
0200133E
470625N
0200713E
470241N
0200428E
470154N
0200920E
465802N
0200304E
470304N
0195208E
470818N
0200133E
Aggtelek
483501N
0205041E
482446N
0204350E
482555N
0202607E
Országhatár
483427N
0205016E
Zempléni-hg.
13 km sugarú kör a
482530N 0212451E középpont körül.
Hevesi füves puszták I.
(Tisza-tó)
474156N
0204928E
473325N
0204342E
473531N
0203543E
474155N
0204322E
474156N
0204928E
Hevesi füves puszták II.
474826N
0210041E
474158N
0205911E
472841N
0203520E
472648N
0202534E
472723N
0201344E
474430N
0201528E
474504N
0203314E
475318N
0204737E
474826N
0210041E
Hortobágy
474718N
0210751E
474200N
0212540E
471839N
0210656E
472500N
0204402E
474718N
0210751E

Felső határa

Korlátozás ideje

Korlátozás indoka

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Március 1.–július 31. között

természetvédelem

1000’ (300 m) AGL

Augusztus 1.–február 28. között

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

Alsó határa: GND
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Bihari-sík I.
471154N
0212611E
471037N
0214022E
471827N
0213052E
471831N
0212135E
471154N
0212611E
Bihari-sík II.
471834N
0211342E
470119N
0211405E
470043N
0213135E
470922N
0214153E
471037N
0214022E
471154N
0212611E
471831N
0212135E
471834N
0211342E
Alsó-Tisza-völgy
464459N
0195832E
464131N
0201302E
462310N
0201739E
462338N
0195959E
463547N
0195107E
464459N
0195832E
Csanádi puszták
2 km sugarú kör a
462043N 0203820E
középpont körül.
Kardoskút
4 km sugarú kör a
462824N 0203744E
középpont körül.
Gemenc
462317N
0184615E
462015N
0185620E
460945N
0185637E
460205N
0184456E
460316N
0184306E
461854N
0185033E
462202N
0184439E
462317N
0184615E
Tapolcai-medence
1,5 km sugarú kör a
464853N 0172410E
középpont körül.
Tihany
465530N
0175103E
465546N
0175218E
465521N
0175341E
465418N
0175421E
465337N
0175236E
465425N
0175132E
465530N
0175103E
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1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Február 1.–július 31. között.

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem
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Őrség
465824N
0161618E
465952N
0163907E
464323N
0163210E
4642452N
0162223E
Országhatár
465824N
0161618E
Sárvíz-völgye
470149N
0183222E
464813N
0184116E
464653N
0183553E
470059N
0182606E
470149N
0183222E
Fertő
473831N
0165158E
473630N
0164330E
473315N
0164313E
majd ez egy 7,6 km sugarú, 473641N 0164632E
középpontú ÉNY irányú
körívvel lezárva.
Gerecse
474358N
0183115E
473415N
0183129E
473409N
0182237E
474338N
0181731E
474358N
0183115E
Nyirkai-hany
474236N
0170534E
474308N
0171347E
474211N
0171346E
474007N
0170956E
473929N
0170145E
474209N
0170115E
Országhatár
474241N
0170527E
Fehér-tó, Barbacsi-tó
474300N
0172019E
474221N
0172425E
473624N
0172149E
473730N
0171641E
474300N
0172019E
Kőszegi-hg.
6 km sugarú, 472154N
0162856E középpontú kör
magyar légtérbe eső
területe.
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1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1256
Kis-Balaton
464303N
0171326E
464236N
0171748E
463820N
0171503E
464034N
0171335E
464303N
0171326E
Velencei-tó, Dinnyés
471340N
0183522E
470704N
0183623E
470723N
0183139E
470948N
183228E
471049N
183137E
471308N
0183139E
471340N
0183522E
Vértes
472942N
0183126E
472042N
0183044E
471840N
0181458E
472435N
0181329E
472907N
0182201E
472942N
0183126E
Dunazug-hg., Börzsöny
480401N
0190608E
474833N
0190657E
473858N
0190406E
474036N
0184353E
474723N
0185152E
474937N
0185122E
Országhatár
480401N
0190608E
Kiskunság – észak I.
471155N
0190402E
471135N
0190402E
471022N
0190536E
470928N
0190739E
470616N
0190231E
470403N
0191630E
470354N
0192224E
471150N
0192150E
471155N
0190402E
Kiskunság – észak II.
470616N
0190231E
465519N
0190144E
465604N
0192257E
470354N
0192224E
470403N
0191630E
470616N
0190231E
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1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

A Duna vonalában (víztest felett):
november 1.–június 30. között. A
Duna vonalán kívül: március 1.–
november 1. között.

természetvédelem

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem
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Kiskunság – dél
465342N
0190808E
465004N
0192716E
463313N
0191700E
463435N
0185817E
465342N
0190808E
Kelet-Cserhát
480336N
0194155E
475943N
0194848E
475132N
0193516E
475540N
0192835E
480336N
0194155E
Tarnavidék
9 km sugarú kör a
480713N 0200833E középpont körül.
Bükk
481629N
0202402E
480608N
0204702E
475325N
0204119E
475631N
0201651E
481629N
0202402E
Kesznyéten
7 km sugarú kör a
475953N 0210601E középpont körül.
Kecskeri-puszták
10 km sugarú kör a
471606N 0205122E középpont körül.
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1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

További szabályok:
Az LHTRA23E légtérnek a Hevesi füves puszták II. légtér területi kiterjedése által érintett részét a földtől
4000 láb (1200 m) AGL-ig állami légijárművek 350 kt (650 km/h) IAS sebességkorlátozással vehetik igénybe.

Veszélyes légterek
Légtér
azonosítója

Neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Veszély/korlátozás

LHD2A

Hajmáskér
470903N
0175624E
470903N
0180054E
471003N
0180354E
471233N
0180654E
471503N
0180154E
471133N
0175554E
470903N
0175624E

FL245 (7450 m STD) / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.
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LHD2B

LHD3

LHD11

LHD14

LHD15

LHD16

LHD17
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Várpalota
471623N
0181254E
471533N
0180324E
471233N
0180654E
471233N
0181454E
471503N
0181654E
471623N
0181254E
Tatárszentgyörgy
471200N
0191246E
471101N
0191132E
470924N
0191132E
470909N
0191145E
470427N
0192615E
470456N
0192701E
470735N
0192306E
471200N
0191246E
Dóc
462804N
0200554E
462704N
0200624E
462804N
0201024E
462924N
0200934E
462804N
0200554E
Hajdúhadház
474104N
0214053E
474004N
0214623E
474304N
0214553E
474304N
0214223E
474104N
0214053E
Egerbakta
475633N
0201753E
475633N
0201953E
475903N
0201923E
480003N
0201623E
475633N
0201753E
Izbég
474233N
0190024E
474233N
0185654E
474033N
0185824E
474233N
0190024E
Győrszentiván
474304N
0174554E
474103N
0174554E
474203N
0175154E
474343N
0174854E
474304N
0174554E
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FL300 (9150 m STD) / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

FL300 (9150 m STD) / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

7500’ (2300 m) AMSL / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

FL105 (3200 m STD) / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

3800’ (1150 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

3800’ (1150 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.
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LHD18

LHD21

LHD24

LHD29

LHD30

LHD33

LHD34
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Csorna/Akasztó
464134N
0191154E
464404N
0190824E
463634N
0190824E
463404N
0191154E
464134N
0191154E
Szomód
474103N
0182154E
473803N
0182554E
474203N
0182624E
474233N
0182254E
474103N
0182154E
Sántos
462134N
0175055E
461804N
0174955E
461834N
0175225E
462034N
0175225E
462134N
0175055E
Püspökszilágy
474533N
0192054E
474803N
0191454E
474703N
0191254E
474533N
0192054E
Érd
472633N
0184454E
472403N
0184854E
472703N
0184754E
472703N
0184624E
472633N
0184454E
Állampuszta
464204N
0190124E
463904N
0190424E
464104N
0190954E
464434N
0190624E
464204N
0190124E
Márianosztra
475603N
0184954E
475302N
0184554E
475203N
0185154E
475303N
0185554E
475603N
0185354E
475603N
0184954E
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3800’ (1150 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

FL105 (3200 m STD) / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

3800’ (1150 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

3800’ (1150 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

3800’ (1150 m) AMSL / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.
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LHD36A

LHD36B

LHD37

LHD39

LHD50

LHD52

LHD53

LHD55
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Hajmáskér
470743N
0174825E
470903N
0175624E
471103N
0180654E
471503N
0180154E
471633N
0175754E
471403N
0174654E
470743N
0174825E
Várpalota
471003N
0180354E
470933N
0181924E
471933N
0181654E
471833N
0175954E
471003N
0180354E
Simontornya
464503N
0183224E
464203N
0183054E
464333N
0183354E
464503N
0183224E
Cigánd
2 km sugarú kör a
481703N 0215422E középpont körül
Harka
2 km sugarú kör a
473903N 0163355E középpont körül
Kőszeg
2 km sugarú kör a
472333N 0163455E középpont körül
Nádasd
2 km sugarú kör a
465903N 0163455E középpont körül
Szügy
2 km sugarú kör a
480403N 0191953E középpont körül
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FL145 (4400 m STD) / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

FL145 (4400 m STD) / GND

Lőtér. Működés NOTAM
szerint.

3800’ (1150 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.

2300’ (700 m) AMSL / GND

Lőtér. Hétfő 06.00 LT–
péntek 22.00 LT között.
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
31/2007. (III. 1.) KE
határozata
a Magyar Nemzeti Bank elnökének
kinevezésérõl
Az Alkotmány 32/D. § (2) bekezdése, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 50. §
(2) bekezdése alapján, a miniszterelnök elõterjesztésére
Simor Andrást a Magyar Nemzeti Bank elnökévé 2007.
március 3-ai hatállyal kinevezem.
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I. Fejezet

A reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 197/2004. (VI. 22.) Korm. rendelet mellékletében (a továbbiakban: Rendelet) felsorolt reprográfiára szolgáló készülék gyártása, illetve behozatala után
készülékenként járó díjat az alábbi személy a következõ
határidõn belül köteles megfizetni:
– a reprográfiára szolgáló készülék belföldi gyártása
esetén a készülék gyártója, a forgalomba hozataltól számított 8 napon belül,
– a reprográfiára szolgáló készülék külföldi gyártása
esetén a jogszabály szerint vámfizetésre kötelezett személy, a vámkezelés befejezésétõl számított 8 napon belül,
– a reprográfiára szolgáló készülék külföldi gyártása
esetén, ha a behozatal nem jár vámfizetési kötelezettséggel: a készüléket belföldön elõször forgalomba hozó személy (vele egyetemlegesen az országba behozó személy),
a forgalomba hozataltól számított 8 napon belül.
1. Fénymásoló és egyéb másoló berendezések behozatala vagy belföldi gyártása esetén:

Budapest, 2007. február 28.
Készülék másolási sebessége

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-3/0993/2007.

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Reprográfiai Szövetség
közleménye
a fénymásolással vagy más hasonló módon
reprográfiára szolgáló eszközökkel történõ
többszörözés után járó (reprográfiai)
jogdíjakról
A Magyar Reprográfiai Szövetség a szerzõi jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 21. §
(1), (2), (3), (4), valamint a 22. § (1) és (2) bekezdése alapján, reprográfiával sokszorosított szerzõi mûvek magáncélú másolására tekintettel az alábbi díjakat állapítja meg.

Percenként 9 másolatig
10–14 másolat percenként
15–20 másolat percenként
21–29 másolat percenként
30–49 másolat percenként
50 és azt meghaladó másolat percenként
Lapadagoló nélküli nagyformátumú (tekercses) fénymásoló gépek esetén
Sokszorosító, gyorsmásoló gépek esetén

Forint

3 400
6 800
15 300
22 100
50 000
88 500
51 000
90 700

2. Nyomtató berendezések behozatala vagy belföldi
gyártása esetén:
Készülék másolási/nyomtatási sebessége

1–19 nyomat percenként
20–34 nyomat percenként
35–49 nyomat percenként
50 és azt meghaladó nyomat percenként

Forint

400
1 300
5 200
20 000

3. Összetett gépek (multifunkciós berendezések) behozatala vagy belföldi gyártása esetén:
Amennyiben a berendezés másolási funkciója síkágyas
elven mûködik, a reprográfiai díjakat az I. Fejezet 1. pontja
szerint, amennyiben a berendezés másolási funkciója nem
síkágyas elven mûködik, az I. Fejezet 2. pontja szerint kell
megfizetni. Multifunkcionális készülékek esetén, a másolási sebesség megállapításához a másolási üzemmód jellemzõ adatai alkalmazandók.
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4. A fizetendõ jogdíj felsõ határa
Az 1., 2. és 3. pontban felsorolt készülékek
a) behozatala esetén, ha a jelen Jogdíjközlemény szerint fizetendõ jogdíj meghaladja a készülék beszerzési árának 2%-át,
b) belföldi gyártása esetén, ha a jelen Jogdíjközlemény
szerint fizetendõ jogdíj meghaladja a készülék gyártói kibocsátási árának 2%-át,
a fizetendõ jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve
gyártói kibocsátási árának 2%-a.

II. Fejezet
A Rendeletben felsorolt, reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltetõ személy az alábbi díjat
köteles megfizetni készülékenként és havonta:
1. Fénymásoló, nyomtató üzletekben (ún. copy, illetve
print shopokban) – vagy más vállalkozások által három
vagy ennél több reprográfiára szolgáló készülék ellenérték
fejében történõ üzemeltetése esetén, illetve csak egy vagy
két készülék üzemeltetése esetén, amennyiben az üzlet
vagy vállalkozás fõ tevékenységi köre a másolás, az üzemeltetõnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként
és havonta:
Készülék másolási/nyomtatási sebessége

Budapesten

Városokban

Egyéb
településeken

1–12 másolat percenként

4 500

3 600

2 700

13–50 másolat percenként

9 000

7 200

5 500

Több mint 50 másolat percenként

11 000

9 000

7 200
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3. Felsõoktatási intézményekben (beleértve valamennyi szervezeti egységét, például intézeteit, részlegeit,
könyvtárait és kollégiumait) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történõ üzemeltetése esetén az üzemeltetõnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként
és havonta:
6 300
4. Nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közmûvelõdési intézményekben (például közép és általános iskolákban, ezek diákotthonaiban, mûvelõdési házakban) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történõ üzemeltetése esetén az üzemeltetõnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:
Budapesten

Városokban

Egyéb településeken

3 300

2 400

1 700

5. Egyéb intézményekben, a nyilvánosság számára hozzáférhetõ helyen (például vasútállomásokon, repülõtéren,
postán, polgármesteri hivatalokban, ügyfélszolgálati irodákban, bíróságokon) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történõ üzemeltetése esetén az üzemeltetõnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és
havonta:
Budapesten

Városokban

Egyéb településeken

2 700

2 000

1 200

6. Lapadagoló nélküli nagyformátumú (tekercses)
fénymásoló gépek ellenérték fejében történõ üzemeltetése
esetén, az adott üzemeltetõi kategóriához és településtípushoz tartozó legalacsonyabb díjat kell megfizetni.

III. Fejezet
2. Kiskereskedelmi üzletekben vagy más vállalkozások
által egy vagy két reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történõ üzemeltetése esetén, amennyiben az
üzlet vagy vállalkozás fõ tevékenységi köre nem a másolás, az üzemeltetõnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:
Készülék másolási/nyomtatási sebessége

Budapesten

Városokban

Egyéb
településeken

1–12 másolat percenként

3 300

2 400

1 300

13–50 másolat percenként

6 600

4 900

3 300

Több mint 50 másolat percenként

8 200

6 600

4 900

A díjszabás alkalmazásával kapcsolatos fogalmak
és rendelkezések
1. A reprográfiára szolgáló készülékek (beleértve a
színes másolat és nyomat készítésére alkalmas berendezéseket is) másolási és nyomtatási sebességének megállapításánál az A4-es formátumra, normál papírra, normál üzemmódra és a fekete-fehér (egyszínû) másolatokra, illetve nyomatokra vonatkozó adatokat kell figyelembe venni.
2. A reprográfiára szolgáló készülékek gyártói, illetve az ilyen készülékek behozatalára tekintettel vámfizetésre kötelezettek, valamint az ilyen készüléket az országba vámfizetési kötelezettség nélkül behozók az
Szjt. 22. § (1) bekezdése alapján, minden naptári hónap
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10. napjáig kötelesek tájékoztatni a közös jogkezelõ
szervezetet
– a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségrõl,
– a készülék fajtájáról,
– másolási sebességérõl,
– és a 2%-os jogdíjmérték alkalmazásához a készülék
gyártói kibocsátási, illetve beszerzési áráról.
A készülék beszerzési árán külföldön gyártott készülék
esetében az importõr nevére szóló számlával igazolt beszerzési ár értendõ, függetlenül attól, hogy a készülék
vámfizetési kötelezettség alá tartozik-e.
3. A Jogdíjtáblázat I. Fejezetének alkalmazása szempontjából gyártónak minõsül az is, aki a reprográfára szolgáló készüléket alkatrészekbõl állítja össze.
4. Az I. Fejezet 4. pontjában foglaltak alkalmazásának
a feltétele:
– Az RSZ abban az esetben, ha a készülék beszerzési
árának 2%-a alapján számított díj alacsonyabb, mint a tételes jogdíj, a 2%-os alacsonyabb díjat alkalmazza.
– A 2%-os felsõ határ alkalmazásához a gyártót, illetve
az importõrt terheli a készülék gyártói kibocsátási, illetve
beszerzési árának bizonyítása. Bizonyításra elsõsorban,
gyártói kibocsátási ár esetén a gyártó által kibocsátott, beszerzési ár esetén az importõr nevére szóló, az adatlapon
bejelentett reprográfiai eszközök tételes azonosítására alkalmas, a készülék típusát és egységárát feltüntetõ, az adóés számviteli jogszabályokban elõírt követelményeknek
megfelelõ számlamásolatok alkalmasak.
– A 2%-os felsõ határ alkalmazása érdekében az importõr az Szjt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás körében az adatlapon feltünteti a készülék beszerzési árát. A beszerzési ár forintban történõ feltüntetéséhez
az átszámítás a beszerzés napján érvényes MNB középárfolyama szerint történik.
5. Az Szjt. 22. § (2) bekezdése értelmében a reprográfiai díjfizetésre kötelezettek tájékoztatási, adatszolgáltatási és felvilágosítási kötelezettségük – akár részleges – elmulasztása esetén, az egyébként járó díjazáson felül, a közös jogkezelõ szervezet többletköltségeinek fedezésére
költségátalányt kötelesek fizetni, melynek összege a fizetendõ díj összegével azonos. Amennyiben a jogdíjfizetésre
kötelezettek a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését – akár részlegesen – elmulasztják, a Magyar Reprográfiai Szövetség az
Szjt. 22. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti.
6. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezettek a jogdíj
megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a Magyar Reprográfiai Szövetség a jogdíj alapját a helyszíni adatkérés alkalmával is-
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mertté vált, vagy az egyéb rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg. A Magyar Reprográfiai Szövetség a
2%-os felsõ határ alkalmazása esetén jogosult arra, hogy
az Szjt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott további
adatkérés keretében egy-egy idõszakra vonatkozó, a beszerzési árat igazoló számlákat – legalább 10 munkanapos
határidõben – az importõrtõl bekérjen, illetve az RSZ kivételesen jogosult arra, hogy a beszerzési árat igazoló eredeti
bizonylatokba betekintsen.
7. A II. Fejezet tekintetében, üzemeltetõnek azt kell tekinteni, akit a reprográfiára szolgáló készülékekkel történõ másolás és nyomtatás után bármilyen címen és formában szedett ellenérték megillet. Ellenérték fejében történõ
másolásnak és nyomtatásnak minõsül a pénzérmével vagy
kártyával mûködtethetõ másoló és nyomtató berendezések
üzemeltetése is, valamint a másoláshoz vagy nyomtatáshoz felhasznált papír vagy más szolgáltatás igénybevétele
ellenértékének megfizettetése.
8. A Magyar Reprográfiai Szövetség az üzemeltetõi
körben a jogdíjelszámolás alapját képezõ adatokat, valamint a másolás módját és mértékét az adatszolgáltatás
esetleges hiányosságainak bizonyíthatósága érdekében a
helyszínen ellenõrizheti.
9. A felsõoktatási intézmények könyvtáraira a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvényben foglalt besorolástól függetlenül a II. Fejezet 3. pontja alkalmazandó.
10. Az üzemeltetõk a díjakat negyedéves idõszakokra,
legkésõbb a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig
kötelesek megfizetni. A díjak annak a hónapnak az elejétõl
esedékesek, amelyben a reprográfiára szolgáló készülék
mûködtetése megkezdõdött.
11. A reprográfiára szolgáló készülékek üzemeltetõi
kötelesek a készülékek üzembe állítását vagy a már bejelentett üzemeltetés megváltoztatását a Magyar Reprográfiai Szövetségnek legkésõbb a változást követõ 8 napon belül bejelenteni.
12. A Magyar Reprográfiai Szövetség a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott tételes
díjfizetés helyett átalányszerzõdést is köthet a reprográfiára szolgáló készülékek gyártóival, az ilyen készülékek behozatala után vámfizetésre kötelezett személyekkel, az
ilyen készüléket belföldön elõször forgalomba hozó, illetve az országba behozó személyekkel és a készüléket ellenérték fejében üzemeltetõkkel (a továbbiakban: díjfizetésre
kötelezettek), vagy azok jelentõs részét megfelelõ mértékben képviselõ érdekképviseleti szervekkel. Átalánydíjas
szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
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– a díjfizetésre kötelezettnek a Magyar Reprográfiai
Szövetséggel szemben jogdíjtartozása nincs, és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
– az átalánydíjas szerzõdés megkötését a reprográfiára
szolgáló készülékek elhelyezésének és üzemeltetésének
sajátos körülményei, vagy a díjfizetésre kötelezettek által
fizetendõ jogdíj jelentõs mértéke, vagy a díjfizetésre kötelezettek nagy részének azonos országos érdekképviseleti
szervben való önkéntes tagsága és az érdekképviseleti
szerv átalánydíjas szerzõdés kötésére irányuló jogszabályés alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi,
– az átalánydíjas szerzõdések megkötése során a Magyar Reprográfiai Szövetség az átalánydíjas szerzõdésekkel érintett díjfizetésre kötelezettek között indokolatlan
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít,
– országos érdekképviseleti szervekkel csak akkor köthetõ átalányszerzõdés, ha az érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett díjfizetésre kötelezettek) jogdíjfizetéséért
megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
13. Az I. Fejezet 1–4. és a II. Fejezet 1–6. pontjaiban
meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A megállapított jogdíjat a mindenkor hatályos
ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó terheli.

2007/24. szám
IV. Fejezet

A fenti jogdíjközlemény 2007. január 1-jétõl 2007. december 31-ig érvényes.*
RSZ
Magyar Reprográfiai Szövetség

A jogdíjközleményt az Szjt. 90. §-ának (2) bekezdése
alapján jóváhagyom.
Budapest, 2007. február 16.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

* Az Szjt. 90. §-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás
egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást
követõen a Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek
megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar
Közlönyben korábban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni
akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították,
idõközben lejárt.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 155. számában közzétett, az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat 2. számú mellékletének 15. pontja helyesen:
„
15. Távközlés és információs technológiák

GKM

KÜM, IRM, PM, MEH (NBI), NKTH, GVH,
OKM, NHH, FFK/NFÜ
”
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2007. évi 16. számában kihirdetett, a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjérõl szóló 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelet 6. mellékletében az Igénylési adatlap alatti, illetõleg a 6. a) mellékletében az Igénylési adatlap megyénként alatti szövegrész helyesen a következõ:
,,az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyban szerzõdéssel kinevezett tûzoltó dolgozója részére 2007. évben kifizetett illetmény és egyéb járandóságok költségeirõl”
(Kézirathiba)
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