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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXX.
tör vény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
 szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetésérõl

 szóló 1979. évi 19. tör vényerejû rendelet
módosításáról, valamint az ADR 

„A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak
és kiegészítéseinek kihirdetésérõl*

(Az ADR 14. Cik ké nek 3. pont já ban fog lal tak sze rint
az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká ra mint a Meg ál la po dás

le té te mé nye se 2007. ja nu ár 22-i C.N.805.2006.
Tre a ti es-3, ill. feb ru ár 12-i C.N.198.2007. Tre a ti es-1

kör le ve le i ben ér te sí tet te a Szer zõ dõ fe le ket, hogy az ADR 
„A” és „B” Mel lék le té nek 2007. évi mó do sí tá sai

2007. ja nu ár 1-jén – 2007. jú ni us 30-ig tar tó
át me ne ti idõ vel – ha tály ba lép tek.)

1.  § Az Or szág gyû lés a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi
Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: ADR) „A” és „B” Mel lék le te 2007. évi módosí -
tásait és ki egé szí té se it e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § Az ADR „A” és „B” Mel lék le te 2007. évi módosí -
tásainak és ki egé szí té se i nek hi te les an gol nyel vû szö veg e és
annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:**

3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 
19. tör vényerejû ren de let 4.  §-a (2) be kez dé sé nek „a Meg -
ál la po dás mel lék le te i nek a köz zé té te lé rõl, va la mint – az
ér de kelt mi nisz te rek kel tör té nõ egyez te tés után – e mel lék -
le tek ké sõb bi mó do sí tá sa i nak és ki egé szí té se i nek a ki hir -
de té sé rõl” szö veg ré sze.

(3) A tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(4) Fel ha tal ma zást kap a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter,
hogy az ADR „A” és „B” Mel lék le tét a 2007. évi mó do sí tá -
sa i val és ki egé szí té se i vel egy sé ges szer ke zet ben köz zé te gye.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A törvény tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi 148. szá má nak

II. kö te te CD-n tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak
( telefon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím:
1394  Budapest 62, Pf. 357).

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
11/2007. (XI. 6.) MNB

rendelete

a „Debreceni Református Nagytemplom”
emlékérme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Deb re ce ni Re for má tus
Nagy temp lom” meg ne ve zés sel 5000 fo rin tos cím le tû
ezüst em lék ér mét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2007. no vem ber 9.

2.  §

(1) Az em lék ér me 925 ez re lék fi nom sá gú ezüst bõl ké -
szült, sú lya 31,46 gramm, át mé rõ je 38,61 mm, pe re me vi -
rág szi rom for má jú, szé le szag ga tot tan re cé zett.

(2) Az em lék ér me elõ lap ján, kör vo nal ál tal ha tá rolt
kö zép me zõ ben a Deb re ce ni Re for má tus Nagy temp lom
bel se jé nek áb rá zo lá sa lát ha tó az or go ná val, a szó szék -
kel és az Úr asz ta lá val. Az em lék ér me szé lén kör irat ban
fent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” fel irat, lent az
„5000” ér ték jel zés és a „FORINT” fel irat ol vas ha tó. Az
alsó és a fel sõ kör irat kö zött bal ol da lon a „BP.” ver de -
jel, jobb ol da lon pe dig a „2007” ve ré si év szám ta lál ha tó. 
Az em lék ér me elõ lap já nak ké pét e ren de let 1. mel lék le te
tar tal maz za.

(3) Az em lék ér me hát lap ján a kö zép me zõ ben a
 Debreceni Re for má tus Nagy temp lom áb rá zo lá sa lát ha -
tó. Az em lék ér me szé lén kör irat ban a „DEBRECENI
REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM” fel irat ol vas ha tó.
A Nagy temp lom áb rá zo lá sa alatt Sz. Egyed Emma
 tervezõmûvész mes ter je gye ta lál ha tó. Az emlék -
érme hát lap já nak ké pét e ren de let 2. mel lék le te tartal -
mazza.
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3.  §

Az em lék ér mé bõl 10 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
6000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver -
hetõ.

4.  §

Ez a ren de let 2007. no vem ber 9-én lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
a 11/2007. (XI. 6.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 11/2007. (XI. 6.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter,
valamint a földmûvelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter
48/2007. (XI. 6.) EüM–FVM

együttes rendelete

a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetõ

növényvédõszer-maradék mértékérõl  szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet

módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (10) be kez dé sé ben, va la mint a nö vény vé de -
lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 65.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban, va la mint
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü -
kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi irány el -
vek nek való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 76/895/EGK irány el ve (1976. no vem -
ber 23.) a gyü möl csök ben és zöld sé gek ben, il let ve azok fe -
lü le tén ta lál ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett
leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az
azt mó do sí tó, il let ve ki egé szí tõ 81/36/EGK, 88/298/EGK,
89/186/EGK, 93/58/EGK, 96/32/EK, 97/41/EK ta ná csi
irány el vek és 80/428/EGK, 2000/24/EK, 2000/57/EK,
2000/82/EK, 2003/60/EK, 2003/118/EK, 2006/59/EK,
2006/62/EK, 2006/92/EK, 2007/8/EK bi zott sá gi irány -
elvek,

b) a Ta nács 86/362/EGK irány el ve (1986. jú li us 24.) a
ga bo na fé lék ben, il let ve azok fe lü le tén ta lál ha tó pesz ti cid -
szer-ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó, il let ve ki egé -
szí tõ 88/298/EGK, 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK,
96/33/EK, 97/41/EK ta ná csi irány el vek és 97/71/EK,
98/82/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/58/EK,
2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
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2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2003/60/EK, 2003/62/EK, 2004/2/EK, 2004/61/EK,
2005/37/EK, 2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK,
2005/74/EK, 2005/76/EK, 2006/4/EK, 2006/59/EK,
2006/60/EK, 2006/61/EK, 2006/62/EK, 2006/92/EK,
2007/7/EK, 2007/8/EK, 2007/11/EK, 2007/27/EK bi zott -
sá gi irány el vek,

c) a Ta nács 90/642/EGK irány el ve (1990. no vem -
ber 27.) egyes nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben – töb bek kö -
zött a gyü möl csök ben és zöld sé gek ben –, il let ve azok fe lü -
le tén ta lál ha tó pesz ti cid szer-ma rad vá nyok meg en ge dett
leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az
azt mó do sí tó és ki egé szí tõ 93/58/EGK, 94/30/EK,
95/38/EK ta ná csi irány el vek, 97/71/EK, 2000/24/EK,
2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/57/EK, 2000/58/EK,
2000/81/EK, 2001/35/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
2001/57/EK, 2002/5/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK,
2002/66/EK, 2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK,
2002/97/EK, 2002/100/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK,
2003/69/EK, 2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK,
2004/59/EK, 2004/61/EK, 2004/95/EK, 2004/115/EK,
2005/37/EK, 2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK,
2005/74/EK, 2005/76/EK, 2006/4/EK, 2006/9/EK,
2006/53/EK, 2006/59/EK, 2006/60/EK, 2006/61/EK,
2006/62/EK, 2006/92/EK, 2007/7/EK, 2007/8/EK,
2007/9/EK, 2007/11/EK, 2007/12/EK, 2007/27/EK,
2007/28/EK, 2007/39/EK bi zott sá gi irány el vek.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1–4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A 2.  § és az 1. mel lék let 2007. no vem ber 17-én lép
ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az R. 1. szá mú mel lék le té nek
„253. MCPB zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só
***0,1” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

(3) A 2. mel lék let 2007. no vem ber 27-én lép ha tály ba.

(4) A 3. mel lék let 2007. de cem ber 28-án lép ha tály ba.

(5) A 4. mel lék let 2008. ja nu ár 21-én lép ha tály ba.

(6) E ren de let 2008. ja nu ár 22-én ha tá lyát vesz ti.

(7) Ez a ren de let a kö vet ke zõ eu ró pai uni ós jogi ak tu -
sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2006/62/EK irány el ve (2006. jú li us 12.)
a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a
90/642/EGK ta ná csi irány elv mel lék le te i nek a dez me di -
fám, a fen me di fám és a klór fen vin fosz leg ma ga sabb szer -
ma rad vány szint je te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2007/27/EK irány el ve (2007. má jus 15.)
a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi
irány elv egyes mel lék le te i nek az eto xa zol, az in do xa karb,
a me zo szulf uron, az 1-me til cik lop ro pén, az MCPA és
MCPB, a to lilf lu a nid és a tri ti ko na zol leg na gyobb meg en -
ge dett szer ma ra dék-kon cent rá ci ó ja (MRL) te kin te té ben
tör té nõ mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2007/28/EK irány el ve (2007. má jus 25.)
a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv egyes
mel lék le te i nek az azo xist ro bin, klór-fe na pir, fol pet, ip ro -
di on, lamb da-ci ha lot rin, ma le in-hid ra zid, me ta la xil-M és
trif lo xist ro bin leg ma ga sabb meg en ge dett szer ma rad -
vány-ha tár ér té kei te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2007/39/EK irány el ve (2007. jú ni us 26.)
a 90/642/EGK ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek a di a zi -
non meg en ge dett szer ma ra dék-ha tár ér té ke te kin te té ben
tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Hor váth Ág nes s. k., Gráf Jó zsef s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

 mi nisz ter

1. melléklet a 48/2007. (XI. 6.) EüM–FVM együttes rendelethez

1. A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék le te a 119/A. eto xa zol ha tó -
anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve gé vel egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„119/A. eto xa zol al ma ter mé sû ek *0,02 KH

kaj szi ba rack, nek ta rin, õszi ba rack *0,1

egyéb csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

sza mó ca *0,2

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,02 KH



[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,02 KH

cit rom fé lék 0,1

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pa ra di csom, pad li zsán *0,1

pap ri ka *0,02 KH

egyéb so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

ubor ka, cuk ki ni *0,02 KH

egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,02 KH

dinnye fé lék, tök fé lék *0,05

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, szezámmag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 196. in do xa karb ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„196. in do xa karb(80) alma 0,5

al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma) 0,3

kaj szi ba rack, nek ta rin, õszi ba rack 0,3

cse resz nye, meggy 0,02 KH

egyéb csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 2

mál na, fe ke te bo dza 0,02 KH

ri bisz ke, kösz mé te *1

egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,05
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka 0,3

pa ra di csom 0,5

pad li zsán *0,5

egyéb so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

ubor ka 0,2

egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,2

dinnye fé lék, tök fé lék *0,1

egyéb nem ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,1

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

brok ko li, kar fi ol *0,3

egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett
ká posz ta fé lék

*0,3

fe jes ká posz ta 3

egyéb fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,02 KH

kí nai kel, le ve les kel *0,2

egyéb le ve les ká posz ta fé lék *0,02 KH

ka ra lá bé *0,02 KH

fe jes sa lá ta, en dí via *2

egyéb sa lá ta fé lék *0,02 KH

spe nót, sós ka, mán gold *0,02 KH

vízit or ma, ci kó ria *0,02 KH

fû szer nö vé nyek *2

ar ti csó ka *0,1

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve
ar ti csó ka)

*0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca 0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

ku ko ri ca (áru, siló) 0,02 KH

ga bo na fé lék (ki vé ve ku ko ri ca) *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve nap ra for gó mag,
szó ja bab, föl di mo gyo ró, ka kaó bab, 
nyerskávé, szezámmag)

*0,05 KH

nap ra for gó mag 0,05 KH

szó ja bab *0,5

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”
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3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 252. MCPA ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„252. MCPA(81) al ma ter mé sû ek 0,05 KH

csont hé ja sok 0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

zöld bor só (hü vellyel) 0,1

zöld bab, zöld bor só (fej tett) *0,1

egyéb friss hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

bab (szá raz), bor só (szá raz) *0,1

egyéb szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ka lá szo sok (szem) 0,05 KH

rizs 0,05 KH

kö les, fény mag 0,05 KH

egyéb ga bo na fé lék *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

len mag 0,1 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve len mag,
föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH

búza (szal ma), árpa (szal ma) ***0,1

rét-le ge lõ ***0,1

ró mai ka mil la ***0,1”
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4. Az R. 1. szá mú mel lék le te a 265/A. 1-me til cik lop ro pén ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve gé vel egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„265/A. 1-me til cik lop ro pén al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ga bo na fé lék *0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag)

*0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”

5. Az R. 1. szá mú mel lék le te a 274/A. me zo szulf uron ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve gé vel egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„274/A. me zo szulf uron(83) al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ga bo na fé lék *0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, szezámmag)

*0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 376. to lilf lu a nid ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„376. to lilf lu a nid(82) al ma ter mé sû ek *3

cse resz nye, meggy *1

szil va, ring ló *0,5

egyéb csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *5

va don ter mõ bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve va don ter mõ
bo gyós gyü möl csû ek)

*5

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pa ra di csom, pad li zsán *3

pap ri ka *2

egyéb so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

ubor ka, cuk ki ni *2

egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *2

dinnye fé lék, tök fé lék *0,3
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

egyéb nem ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,3

zöld bab, zöld bor só (hü vellyel) *3

hü ve lyes zöld sé gek [ki vé ve zöld bab,
zöld bor só (hü vellyel)]

*0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,05 KH

vö rös hagy ma, fok hagy ma,
mo gyo ró hagy ma

*0,5

pó ré hagy ma *3

egyéb hagy ma fé lék *0,05 KH

brok ko li *1

ká posz ta fé lék (ki vé ve brok ko li) *0,05 KH

fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta,
zsá zsa

*20

le ve les zöld sé gek (ki vé ve sa lá ta fé lék) *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *50

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 395. tri ti ko na zol ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„395. tri ti ko na zol al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

10408 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/148. szám



[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ka lá szo sok (szem) 0,01 KH

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem)] *0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, szezámmag)

*0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”

8. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek MAGYARÁZAT ré sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„(80) in do xa karb, in do xa karb + S és R izo me re i nek együt tes mennyi sé ge in do xa karb ban ki fe jez ve
(81) MCPA, MCPA + MCPB + ezek só i nak, ész te re i nek és kon ju gát ja i nak együt tes mennyi sé ge MCPA-ként

 kifejezve
(82) to lilf lu a nid, to lilf lu a nid + di me til-ami no szul fo to lu i did együt tes mennyi sé ge to lilf lu a nid ban ki fe jez ve
(83) me zo szulf uron-me til me zo szulf uron ként ki fe jez ve”

2. melléklet a 48/2007. (XI. 6.) EüM–FVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 163. fol pet ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték 

mg/kg

„163. fol pet] „spe nót 10”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 198. ip ro di on ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg

198. ip ro di on] „zel ler gu mó *0,02 KH

pet re zse lyem gyö kér *0,5”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 243. lamb da-ci ha lot rin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték 

mg/kg

243. lamb da-ci ha lot rin] „mál na *0,2

man gó 0,1

okra *0,1

fe jes sa lá ta *0,5”
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4. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 249. ma le in sav-hid ra zid ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé -
szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

249. ma le in sav-hid ra zid] „sár ga ré pa, pasz ti nák *30”

5. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 259. me ta la xil ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg

259. me ta la xil] „ga lamb begy sa lá ta *0,2”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 260. me ta la xil – M ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg

260. me ta la xil – M] „ga lamb begy sa lá ta *0,2”

7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 387. trif lo xist ro bin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg

387. trif lo xist ro bin] „sza mó ca *0,5

pa pa ya 1

gö rög dinnye *0,2

sár ga ré pa *0,05”

8. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az aláb bi ha tó anyag-kul tú ra pá rok egyes ha tár ér té kei a kö vet ke zõk sze rint mó do sul -
nak:

a) a 23. azo xist ro bin ha tó anyag „pó ré hagy ma 0,1” szö veg ré sze he lyé be a „pó ré hagy ma 2” szö veg rész lép;

b) a 163. fol pet ha tó anyag
ba) ,,al ma ter mé sû ek 3” szö veg ré sze he lyé be az „al ma ter mé sû ek 3 (a)” szö veg rész lép;
bb) ,,mál na, sza mó ca 3” szö veg ré sze he lyé be a „mál na, sza mó ca 3 (a)” szö veg rész lép;
bc) ,,ri bisz ke, kösz mé te, sze der *3” szö veg ré sze he lyé be a „mál na, sza mó ca *3 (a)” szö veg rész lép;
bd) ,,pa ra di csom 2” szö veg ré sze he lyé be a „pa ra di csom 2 (a)” szö veg rész lép;
be) ,,zöld bab (hü vellyel) 2” szö veg ré sze he lyé be a „zöld bab (hü vellyel) 2 (a)” szö veg rész lép;
bf) ,,zöld bab (fej tett) *2” szö veg ré sze he lyé be a „zöld bab (fej tett) *2 (a)” szö veg rész lép;
bg) ,,nap ra for gó mag 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „nap ra for gó mag 0,05 KH” szö veg rész lép;
bh) ,,föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „föl di mo gyo ró, ka kaó bab,

nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH” szö veg rész lép;
bi) ,,ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag, nap ra for gó mag) *0,02 KH” szö veg -

ré sze he lyé be a „ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag, nap ra for gó mag) *0,05 KH”
szö veg rész lép;

c) a 198. ip ro di on ha tó anyag
ca) ,,sár ga ré pa 0,3” szö veg ré sze he lyé be a „sár ga ré pa, pasz ti nák 0,5” szö veg rész lép;
cb) ,,tor ma *0,1” szö veg ré sze he lyé be a „tor ma *0,5” szö veg rész lép;
cc) ,,ci kó ria *0,2” szö veg ré sze he lyé be a „ci kó ria *2” szö veg rész lép;

d) a 229. klór fe na pir ha tó anyag „tea 0,1 KH” szö veg ré sze he lyé be a „tea 50” szö veg rész lép;

e) a 243. lamb da-ci ha lot rin ha tó anyag
ea) ,,bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca, ri bisz ke, kösz mé te, fe ke te bo dza, va don ter mõ bo gyós gyü möl csök)

*0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve mál na, sza mó ca, ri bisz ke, kösz mé te, fe ke te bo dza,
 vadon ter mõ bo gyós gyü möl csök) *0,02 KH” szö veg rész lép;

eb) ,,déli gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, olí va) 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „déli gyü möl csök (ki vé ve cit rom -
fé lék, man gó, olí va) 0,02 KH” szö veg rész lép;
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ec) ,,fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *1” szö veg ré sze he lyé be a „en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa
*1” szö veg rész lép;

ed) ,,nap ra for gó mag, rep ce mag, mus tár mag 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „nap ra for gó mag, rep ce mag, mus tár mag 
0,05 KH” szö veg rész lép;

ee) ,,szó ja bab, gya pot mag, mák szem, len mag, tök mag, olaj tök, olaj re tek *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „szó ja -
bab, gya pot mag, mák szem, len mag, tök mag, olaj tök, olaj re tek *0,05 KH” szö veg rész lép;

ef) ,,föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH” szö veg rész lép;

f) a 249. ma le in sav-hid ra zid ha tó anyag „gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,2 KH” szö veg ré sze he -
lyé be a „gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa, pasz ti nák) *0,2 KH” szö veg rész lép;

g) a 259. me ta la xil ha tó anyag
ga) ,,brok ko li, kar fi ol *0,1” szö veg ré sze he lyé be a „brok ko li, kar fi ol *0,2” szö veg rész lép;
gb) ,,egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká posz ta fé lék *0,1” szö veg ré sze he lyé be a „egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká -

posz ta fé lék *0,2” szö veg rész lép;
gc) ,,pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *1” szö veg ré sze he lyé be a „pet re zse lyem le vél,

zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *2” szö veg rész lép;

h) a 260. me ta la xil – M ha tó anyag
ha) ,,kar fi ol, brok ko li *0,1” szö veg ré sze he lyé be a „brok ko li, kar fi ol *0,2” szö veg rész lép;
hb) ,,egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká posz ta fé lék *0,1” szö veg ré sze he lyé be a „egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká -

posz ta fé lék *0,2” szö veg rész lép;
hc) ,,me té lõ hagy ma, pet re zse lyem-, zel ler le vél, sáf rány, tur bo lya *1” szö veg ré sze he lyé be a „pet re zse lyem le vél, zel -

ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *2” szö veg rész lép;

i) a 387. trif lo xist ro bin ha tó anyag
ia) ,,déli gyü möl csök (cit rom fé lék) 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „déli gyü möl csök (ki vé ve ba nán, cit rom fé lék,

pa pa ya) 0,02 KH” szö veg rész lép;
ib) ,,gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „gyö kér- és gu mós zöld sé gek

(ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa) *0,02 KH” szö veg rész lép.

9. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek MAGYARÁZAT ré sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„(a) fol pet – a jel zett ha tár ér ték – a meg en ge dett leg ma ga sabb ha tár ér ték fol pet, kap tán együt tes mennyi sé gé re vo nat -

ko zik”

3. melléklet a 48/2007. (XI. 6.) EüM–FVM együttes rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 74. di a zi non ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg]

„74. di a zi non al ma ter mé sû ek 0,01 KH

csont hé ja sok 0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,01 KH

áfo nya *0,2

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve áfo nya) *0,01 KH

man du la *0,05

dió, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,01 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg]

cit rom fé lék 0,01 KH

ana nász 0,3

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék,
ana nász)

0,01 KH

pap ri ka 0,05

pa ra di csom, pad li zsán 0,01 KH

egyéb so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

ka ba ko sok 0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek 0,01 KH

re tek 0,1

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya, re tek)

0,01 KH

vö rös hagy ma 0,05

hagy ma fé lék (ki vé ve vö rös hagy ma) 0,01 KH

fe jes ká posz ta 0,5

kí nai kel 0,05

ka ra lá bé 0,2

egyéb ká posz ta fé lék 0,01 KH

ví zit or ma, ci kó ria *0,01 KH

le ve les zöld sé gek (ki vé ve ví zit or ma,
ci kó ria)

0,01 KH

spár ga, re bar ba ra, ar ti csó ka 0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve
spár ga, re bar ba ra, ar ti csó ka)

*0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca 0,02

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ka lá szo sok (szem) 0,02

ku ko ri ca (áru) 0,02

egyéb ga bo na fé lék *0,02

rizs 0,02

bur go nya 0,01 KH

nap ra for gó mag, szó ja bab 0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag,
nap ra for gó mag, szójabab)

*0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,02 KH

kom ló (szá rí tott) 0,5

tea (szá rí tott) 0,02 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg]

cu kor ré pa ***0,1

zöld do hány le vél ***0,1

vö rös he re ***0,1

gyógy nö vé nyek ***0,1

lu cer na ***0,1”

4. melléklet a 48/2007. (XI. 6.) EüM–FVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 72. dez me di fam ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„72. dez me di fam al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,05 KH

vö rös hagy ma 0,05 KH

hagy ma fé lék (ki vé ve vö rös hagy ma) *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH

cu kor ré pa ***0,1”
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2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 230. klór fen vin fosz ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg]

„230. klór fen vin fosz (84) al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH

cuk kí ni *0,1

ka ba ko sok (ki vé ve cuk ki ni) *0,02 KH

sár ga ré pa, pasz ti nák, re tek, ka ró ré pa,
tar ló ré pa

*0,5

egyéb gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve 
bur go nya)

*0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma *0,5

pó ré hagy ma *0,1

hagy ma fé lék (ki vé ve fok hagy ma,
mo gyo ró hagy ma, pó ré hagy ma)

*0,02 KH

kel bim bó *0,1

fe jes ká posz ta *0,5

ka ra lá bé *0,3

egyéb ká posz ta fé lék *0,02 KH

ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *0,1

spe nót *0,1

pet re zse lyem le vél *0,5

egyéb le ve les zöld sé gek *0,02 KH

spár ga *0,1

zel ler (friss) *0,5

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve
spár ga, zel ler)

*0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett gom bák *0,05

va don ter mõ gom bák *0,02 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag)

*0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,02 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg]

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

3. Az R 1. szá mú mel lék le té nek 130. fen me di fam ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg

130. fen me di fam] „ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a 130. fen me di fam ha tó anyag hoz tar to zó ha tó anyag-kul tú ra pá rok egyes ha tár ér té -
kei a kö vet ke zõk sze rint mó do sul nak:

a) a „sza mó ca *0,1” szö veg rész he lyé be a „sza mó ca *0,1 KH” szö veg rész,
b) a „cék la *0,1” szö veg ré sze he lyé be a „cék la *0,1 KH” szö veg rész,
c) a „fû szer nö vé nyek *7” szö veg rész he lyé be a „fû szer nö vé nyek *0,05 KH” szö veg rész

lép.

5. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek MAGYARÁZAT ré sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„(84) klór fen vin fosz, klór fen vin fosz + E és Z izo me re i nek együt tes mennyi sé ge klór fen vin fosz ban ki fe jez ve”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
87/2007. (XI. 6.) GKM

rendelete

a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a lé -
gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 74.  §
(1) be kez dés n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kör ében el -
járó hon vé del mi miniszterrel egyetértésben – a követ -
kezõket rendelem el:

A Magyar Köztársaság légterében 
és repülõterein történõ repülések végrehajtásának

szabályairól  szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet
módosítása

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té -
nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000.
(XI. 14.) Kö ViM ren de let mel lék le te e ren de let mel lék le te
szerint módosul.

A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ
kijelölésérõl  szóló

 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet
módosítása

2.  §

A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl  szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együt tes
ren de let 24.  §-ának 38. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„38. TRA (Tem po ra ry Re ser ved Area): idõ sza ko san kor -

lá to zott lég tér: meg ha tá ro zott ki ter je dé sû lég tér, amely ben
ál lam i lé gi jár mû vel olyan re pü lé si te vé keny ség zaj lik,
amely ve szélyt je lent het az adott te vé keny ség ben részt nem 
vevõ lé gi jár mû vek szá má ra;”

Záró rendelkezés

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pését kö ve tõ na pon hatályát veszti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



Melléklet a 87/2007. (XI. 6.) GKM rendelethez

1. A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000.
(XI. 14.) Kö ViM ren de let (a továb biak ban: R.) mel lék le te 2. fe je ze té nek 2.1.6.1. al pont ja he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„2.1.6.1. Bu da pest FIR-ben ej tõ er nyõs ug rá sok az aláb bi he lye ken hajt ha tók végre:

a) azo kon a ki je lölt lég tér rel ren del ke zõ re pü lõt ere ken, ahol a re pü lõ tér rend megengedi,

b) olyan ka to nai lég te rek ben (MCTR, TRA és ve szé lyes lég tér), ame lyek alsó ma gas sá ga meg egye zik a föld fel szín -
nel, és

c) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let alap ján en ge dé lye zett eseti
légterekben.”

2. Az R. mel lék le te 2. fe je ze té nek 2.1.6. pont ja a kö vet ke zõ 2.1.6.2. al pont tal egészül ki:

„2.1.6.2. IFR sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek ál tal vég zett meg kö ze lí té sek/le szál lá sok és in du lá sok vég re haj tá sa kor az
el len õr zött és AFIS egy ség gel ren del ke zõ re pü lõt ere ken ej tõ er nyõs ugrások nem hajthatók végre.”

3. Az R. mel lék le te 2. fe je ze té nek 2.1.7.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.7.1. Bu da pest FIR-ben mû re pü lé sek az aláb bi he lye ken hajt ha tók végre:

a) kü lön erre a cél ra ki je lölt lég te rek ben,

b) azo kon a ki je lölt lég tér rel ren del ke zõ re pü lõt ere ken, ahol a re pü lõ tér rend megengedi,

c) idõ sza ko san kor lá to zott lég te rek ben, és

d) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let alap ján en ge dé lye zett eseti
légterekben.”

4. Az R. mel lék le te 2. fe je ze té nek 2.1.11. pont já hoz tar to zó meg jegy zés he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„Meg jegy zés: Bu da pest FIR-ben a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let 
sze rint a ve szé lyes lég te rek ben, azok köz zé tett üzem ide je alatt, lé gi köz le ke dé si te vé keny sé get ter vez ni – a te vé keny ség ben 
részt vevõ lé gi jár mû vek re pü lé se it ki vé ve – ti los. Az üzem idõ alatt a ve szé lyes lég tér ben csak a ve szé lyes lég tér ben fo lyó
te vé keny sé gért felelõs szervezet (szervezeti egység) engedélyével lehet repülni.”

5. Az R. mel lék le te 2. fe je ze té nek 2.3.1.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.3.1.2. Bu da pest FIR-ben re pü lé si ter vet kell be nyúj ta ni:

a) va la mennyi IFR re pü lés re,

b) va la mennyi ál lam ha tárt ke resz te zõ re pü lés re,

c) ál la mi lé gi jár mû vel MCTR-n, MTMA-n, idõ sza ko san kor lá to zott lég té ren kí vül vég re haj tott repülésekre,

d) az ál lam ha tár men ti kor lá to zott lég tér ben ter ve zett re pü lé sek re, a me zõ gaz da sá gi mun ka re pü lé sek kivételével,

e) az el len õr zött lég te re(ke)t érin tõ re pü lé sek re,

f) az éj sza kai VFR re pü lé sek re,

g) vi tor lá zó fel hõ re pü lé sek re, és

h) re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet tel ren del ke zõ pol gá ri re pü lõt erek lég te re it (CTR, CTA) érin tõ re pü lé sek re, a re pü lõ té ri
lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat AIP-ben köz zé tett mûködési idején kívüli idõszakban,

i) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben az MCTR-ek üzem ide jén
kí vü li pol gá ri re pü lés re megállapított esetekben.

Az el len õr zött lég té ren kí vül mû kö dõ pol gá ri VFR re pü lé sek szá má ra re pü lé si terv be nyúj tá sa, az a)–h) pon tok ban
sze rep lõ ese tek ki vé te lé vel nem kö te le zõ, a lé gi jár mû ve ze tõ je azon ban jo go sult re pü lé si ter vet be nyúj ta ni an nak ér de ké -
ben, hogy ré szé re re pü lés tá jé koz ta tó és riasztó szolgálatot biztosítsanak.

A lég vé del mi ké szen lé ti re pü lést vég zõ lé gi jár mû nek re pü lé si ter vet nem kell be nyúj ta ni, azon ban Bu da pest ATS
Köz pon tot az eset le ges be ve té sek rész le te i rõl ha la dék ta la nul tájékoztatni kell.”

6. Az R. mel lék le te 2. fe je ze té nek 2.7.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.7.1. A ta nács adói lég tér ben mû kö dõ lé gi jár mû vek re pü lé si pro fil ju kat az ille té kes ATS egy ség hoz zá já ru lá sa nél -
kül is meg vál toz tat hat ják az ille té kes ATS egy ség elõ ze tes tá jé koz ta tá sát köve tõen.”
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7. Az R. mel lék le té nek 2. fe je ze te a kö vet ke zõ 2.13. pont tal egé szül ki:

„2.13. Ka to nai légi fo lyo sók

2.13.1. A ka to nai légi fo lyo sók mû kö dé si ideje

2.13.1.1. Köz zé tett mû kö dé si idõ szak az az idõ tar tam, ame lyen be lül a ka to nai légi fo lyo sók ban ál la mi lé gi jár mû re -
pül het. A köz zé tett mû kö dé si idõ sza kon be lü li tény le ges mû kö dé si idõ szak ról a Ma gyar Hon véd ség tá jé koz tat ja a Bu da -
pest ATS Köz pon tot a vég re haj tást meg elõ zõ nap 16.00 órá ig (he lyi idõ). A tény le ges mû kö dé si idõ szak ban min den
egyes légi fo lyo só sza kasz, „ak tív” vagy „nem ak tív” mû kö dé si ál la pot tal ren del ke zik, amely az abban repülõ állami
légijármûvek helyzetének meg fele lõen változik.

Meg jegy zés: A ka to nai légi fo lyo só kat, il let ve azok köz zé tett mû kö dé si idõ sza ka it a ma gyar AIP tartalmazza.

2.13.2. A ka to nai légi fo lyo sók GAT sza bá lyok sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vel tör té nõ átrepülése

2.13.2.1. A lé gi jár mû ve ze tõ je a re pü lést meg elõ zõ en kö te les elõ ze tesen tá jé ko zód ni a ter ve zett re pü lé si út vo na la ál -
tal érin tett ka to nai légi fo lyo só, il let ve légi fo lyo só sza kasz vagy sza ka szok tény le ges mû kö dé si idõ sza ka i ról. Tá jé koz ta -
tást a Bu da pest ATS Köz pont tól kér het a köz zé tett telefonszámon, vagy az erre kialakított módon.

2.13.2.2. A lé gi jár mû ve ze tõ jé nek a ka to nai légi fo lyo só ba tör té nõ be lé pés elõtt leg alább 5 perc cel be kell sze rez nie a
kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat ille té kes egy sé gé tõl a ka to nai légi fo lyo só, il let ve légi fo lyo só sza kasz vagy sza ka -
szok „ak tív” vagy „nem ak tív” mû kö dé si ál la po tá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást. A tá jé koz ta tás ké ré se kor a lé gi jár mû ve ze -
tõ nek kö zöl nie kell a re pü lés so rán érin tett ka to nai légi fo lyo só, il let ve légi fo lyo só sza kasz vagy szakaszok azonosítóját,
és az átrepülés tervezett be- és kilépésének idõpontját.

2.13.2.3. A tény le ge sen mû kö dõ ka to nai légi fo lyo só va la mely légi fo lyo só sza ka szát a lé gi jár mû ki zá ró lag ab ban az
eset ben re pül he ti át, ha egy ér tel mû tá jé koz ta tást ka pott ar ról, hogy az át re pül ni kí vánt légi fo lyo só sza kasz vagy sza ka -
szok „nem ak tív” mû kö dé si ál la po tú ak, és a lé gi jár mû-ve ze tõ úgy szá mít ja, hogy az át re pü lés a „nem aktív” mûködési
idõszakon belül végrehajtható.

2.13.2.4. ,,Ak tív” mû kö dé si ál la po tú ka to nai légi fo lyo só sza kasz ba be re pül ni tilos.

2.13.2.5. A ka to nai légi fo lyo só sza kasz át re pü lé se so rán a lé gi jár mû nek két ol da lú rá dió össze köt te tést kell tar ta nia a
kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat ille té kes egy sé gé vel, és a ka to nai légi fo lyo só sza kasz át re pü lé sé nek meg kez dé sét és 
be fe je zé sét je len te ni kell a kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat ille té kes egy sé gé nek. A ka to nai légi fo lyo só sza kasz át re -
pü lé sét a legrövidebb idõn belül és a legrövidebb útvonalon kell végrehajtani.

2.13.2.6. A két ol da lú rá dió össze köt te tés meg sza ka dá sa ese tén a lé gi jár mû kö te les a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül a
ka to nai légi fo lyo só sza kaszt el hagy ni, és er rõl a kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat ille té kes egységét értesíteni.

2.13.2.7. A rá dió össze köt te tés meg sza ka dá sá nak té nyét a kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat kö te les ha la dék ta la nul
je lez ni a ka to nai lég vé del mi irányító szolgálatnak.

2.13.2.8. A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat biz to sít ja a kény szer hely zet ben lévõ, a ku ta tó-men tõ, és men tõ re pü lé se ket,
va la mint a köz ren det, il let ve köz biz ton sá got sú lyo san sér tõ cse lek mé nyek fel szá mo lá sá ra irá nyu ló ren dé sze ti célú re pü -
lé se ket vég re haj tó lé gi jár mû biztonságos átrepülését a katonai légi folyosókban.

2.13.3. Együtt mû kö dés a ka to nai lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat és a Bu da pest ATS Köz pont között

2.13.3.1. A ka to nai lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat és Bu da pest ATS Köz pont a ka to nai légi fo lyo sók igény be vé te lé -
nek tény le ges ide jé re vo nat ko zó tá jé koz ta tá sok mód ját, és el já rá sa it együtt mû kö dé si megállapodásban rögzítik.”

8. Az R. mel lék le te 3. fe je ze té nek 3.6.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.6.2. ,,A” vagy „C” módú 4096 kód be ál lí tá si le he tõ ség gel ren del ke zõ transz pond er rel kell fel sze rel ni azo kat a lé gi -
jár mû ve ket, amelyek VFR szerint:

a) ál lam ha tárt ke resz te zõ re pü lést haj ta nak végre,

b) el len õr zött lég te rek ben mû köd nek, ki vé ve a 3.6.3. pont ban le ír ta kat,

c) 4000 láb (1200 m) AMSL fe let ti nem el len õr zött lég tér ben mû köd nek.

3.6.2.1. A 3.6.2. pont c) pont ja alól ki vé telt ké pez nek az in du lá si re pü lõ tér for gal mi kö rét, lég te rét és az LHSG.. lég te -
ret el ha gyó haj tó mû nél kü li lé gi jár mû vek, ha re pü lé sük rõl a FIS-t elõ ze tesen tá jé koz tat ták, va la mint az LHSG..
légterekben mûködõ légijármûvek.

1. Meg jegy zés: Az el len õr zött lég té ren kí vül, 4000 láb (1200 m) AMSL alat ti VFR re pü lé sek szá má ra a transz pond er -
rel tör té nõ fel sze relt ség nincs kö te le zõ en elõ ír va, azon ban aján la tos eze ket a lé gi jár mû ve ket is fel sze rel ni transz pond er -
rel, an nak ér de ké ben, hogy ezek rõl a re pü lé sek rõl is ra da ron ala pu ló for gal mi tá jé koz ta tás le gyen ad ha tó a töb bi lé gi -
jár mû-ve ze tõ szá má ra.
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2. Meg jegy zés: A transz pond erek mû köd te té sé re vo nat ko zó elõ írásokat a „H” Füg ge lék tartalmazza.
3. Meg jegy zés: A VFR sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek „S” módú transz pond er rel tör té nõ fel sze re lé si kö te le zett sé gé rõl

lásd a 4.4.3.1. pontot.
4. Meg jegy zés: Az elõ ze tes tá jé koz ta tás cél ja, hogy a FIS a haj tó mû nél kü li lé gi jár mû vek rõl, az „F” lég tér ben re pü lõ, 

re pü lé si terv vel ren del ke zõ lé gi jár mû vek ré szé re for gal mi tájékoztatást tudjon adni.

9. Az R. mel lék le té nek „E” füg ge lé ke he lyé be a kö vet ke zõ füg ge lék lép:

„ „E” Függelék

I. RÉSZ

A REPÜLÉSI TERV CÉLJA ÉS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A re pü lé si terv cél ja

Meg jegy zés: A „re pü lé si terv” ki fe je zés je lent he ti a tel jes re pü lé si ter vet, amely tar tal maz za a re pü lé si terv le írás ban
sze rep lõ va la mennyi in for má ci ót a re pü lés tel jes út vo na lá ra, vagy le het kor lá to zott tá jé koz ta tás, amely ak kor al kal maz -
ha tó, ha a be nyúj tás cél ja, pl. egy el len õr zött re pü lõ tér rõl tör té nõ in du lá si, le szál lá si vagy ellenõrzött légtér
keresztezésére vonatkozó engedély beszerzése.

1.1. A re pü lé si terv a lé gi jár mû-ve ze tõ nek va la mely re pü lés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó szán dé kát tar tal maz za, olyan
rész le tes ség gel, amely a nyúj tott lé gi for gal mi szol gál ta tá sok szempontjából szükséges.

1.2. A re pü lé si terv be nyúj tá sá nak el sõd le ges cél ja a lé gi for gal mi szol gá la ti egy sé gek elõ ze tes ér te sí té se egy ter ve zett 
re pü lés lé nye ges ada ta i ról an nak ér de ké ben, hogy a lé gi jár mû szá má ra lé gi for gal mi szol gá la to kat biz to sít has sa nak, be le -
ért ve a lé gi jár mû kény szer hely ze te, el tû né se ese tén a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét, illetve a kutatás-mentés kellõ
idõben történõ megindítását is.

1.3. A re pü lé si terv be nyúj tá sá val nem elé gít he tõ ki a ren del te té si re pü lõ tér elõ ze tes tá jé koz ta tá si igé nye (pl. föl di ki -
szol gá lás, vám, ha tár õr ség). Az elõ ze tes tá jé koz ta tás szük sé ges sé gét és mód ját a re pü lõt erek ha tá roz zák meg és az
AIP-ben te szik köz zé. Az AIP-ben való köz zé té tel hi á nyá ban a ki szol gá lás ban érin tett szol gá la tok igénybevételét a
repülõtérrel elõ ze tesen egyeztetni kell.

1.4. A re pü lé si terv al kal ma zá si cél ja i ból eredõen:
– több le szál lás sal ter ve zett út vo nal re pü lé sek ese tén min den egyes re pü lé si sza kasz ra kü lön re pü lé si ter vet kell

benyújtani;
– ugyan an nak a re pü lé si út vo nal nak a több szö ri le re pü lé sé hez kü lön re pü lé si ter ve ket kell be nyúj ta ni. Ki vé telt ké -

pez nek ezen sza bály alól a le-fel szál lá so kat vég re haj tó gya kor ló re pü lé sek, ame lyek re egyetlen repülési tervet kell
benyújtani;

– ugyan azon lé gi jár mû re ugyan azon in du lá si és ren del te té si re pü lõ tér re azo nos ter ve zett in du lá si idõ vel, de el té rõ út -
vo nal meg adá sá val re pü lé si terveket nem lehet benyújtani;

– a re pü lé si terv ben sze rep lõ idõ ada tok nak kel lõ en pon to sak nak kell len ni ük, ál ta lá nos ki fe je zé sek, pl. „nap nyug ta”
nem al kal maz ha tók; valamint

– ke rül ni kell az ugyan azon lé gi jár mû vel, azo nos ter ve zett in du lá si idõ vel, de kü lön bö zõ ren del te té si re pü lõ tér re
 szóló re pü lé si tervek benyújtását.

Ugyan csak ti los va la mely IFR sze rint mû kö dõ lé gi jár mû re – az in du lá si és ren del te té si re pü lõt erek tõl füg get le nül –
olyan idõ tar ta mú re pü lés re ter vet be nyúj ta ni, amely az elõ zõ re pü lé si terv e alap ján még le ve gõ ben tar tóz ko dik a má so dik 
re pü lé si terv sze rin ti kez dé si idõ pont ban.

2. Re pü lé si ter vek ak ti vi zá lá sa és le zá rá sa

2.1. Az ATS egy sé gek ál ta li fel hasz ná lá suk so rán a re pü lé si ter vek a re pü lés meg kez dé sé rõl ka pott in for má ci ót köve -
tõen „ak tív” ál la pot ba ke rül nek. A le ve gõ bõl be nyúj tott re pü lé si ter vek azon nal „ak tív” ál la po tú ak. A re pü lés be fe je zé -
sé vel, vagy a lé gi jár mû ve ze tõ je zá rás ra vo nat ko zó je len té sé vel a re pü lé si ter vek „le zárt” ál la pot ba kerülnek.

2.2. Ha egy ak tív ál la po tú re pü lé si terv zá rá sa in for má ció hi á nyá ban bi zo nyos idõn túl el ma rad, az ATS egy sé gek in -
téz ke dé se ket tesz nek a ku ta tás és men tés meg kez dé sé re. A szük ség te len és költ sé ges ku ta tá si te vé keny ség el ke rü lé se ér -
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de ké ben rend kí vül fon tos, hogy a re pü lé si ter vet be nyúj tó lé gi jár mû-ve ze tõk a re pü lé si terv le zá rá sá ra vo nat ko zó elõ -
írásoknak ma ra dék ta la nul ele get tegyenek.

2.2.1. Azo kon a re pü lõt ere ken, ahol ATS egy ség mû kö dik (re pü lõ té ri irá nyí tó to rony vagy AFIS egy ség), a re pü lé si
ter vet a re pü lõ té ri ATS egy ség a lé gi jár mû fel szál lá sa kor au to ma ti ku san ak ti vi zál ja, il let ve le szál lás kor le zár ja, a lé gi jár -
mû ve ze tõ jé nek ezzel kapcsolatban külön feladata nincs.

2.2.2. Ha a re pü lé si ter vet be nyúj tott lé gi jár mû ATS egy ség nél kü li re pü lõ té ren hajt ja vég re a fel szál lást, a re pü lé si
terv ak ti vi zá lá sa a re pü lés meg kez dé sé nek rá di ón vagy te le fo non ke resz tü li be je len té sé vel is meg te he tõ Bu da pest ATS
Központ repüléstájékoztató egységéhez.

Ha a re pü lé si ter vet be nyúj tott lé gi jár mû nincs rá dió be ren de zés sel fel sze rel ve, a fel szál lás té nyét a lé gi jár mû ve ze tõ je
ál tal meg bí zott föl di sze mély is el vé gez he ti, il let ve ha erre nincs mód, a lé gi jár mû ve ze tõ jé nek kell te le fo non kö zöl nie a
vár ha tó in du lá si idõt köz vet le nül a felszálláshoz történõ gurulás megkezdése elõtt.

2.2.3. Ha a lé gi jár mû ATS egy ség nél kü li re pü lõ té ren, vagy te re pen kí ván le száll ni, a re pü lé si ter vet a lé gi jár mû ve ze -
tõ je a le szál lás meg kez dé sé nek je len té sét tar tal ma zó rá dió köz le mény se gít sé gé vel zár hat ja le, ha a ter ve zett le szál lás he -
lyét lát ja és biztos benne, hogy a leszállás elvégezhetõ.

2.2.4. Ha a le ve gõ bõl tör té nõ le zá rás ra nincs mód – pl. a lé gi jár mû nincs rá dió be ren de zés sel fel sze rel ve, vagy a rá dió -
össze köt te tés meg sza kadt –, a le szál lá si je len tést a lé gi jár mû ve ze tõ jé nek te le fo non kell ha la dék ta la nul, de min den kép -
pen a ter ve zett le szál lá si idõt kö ve tõ 30 per cen be lül to váb bí ta nia Bu da pest ATS Köz pont szá má ra.

A le szál lá si je len tés nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) lé gi jár mû azo no sí tó jele;

b) in du lá si re pü lõ tér (ADEP);

c) ren del te té si re pü lõ tér (ADES);

d) le szál lás he lye (a ren del te té si re pü lõ tér tõl el té rõ he lyen való le szál lás esetén);

e) le szál lá si idõ.

2.2.5. Ha vár ha tó, hogy a re pü lé si terv le zá rá sát a le szál lást kö ve tõ 30 per cen be lül nem tud ják meg ten ni, a re pü lé si
terv „Egyéb tá jé koz ta tá sok” ro va tá ban nyílt szö veg gel tün tes sék fel a le zá rá si jelentés legkésõbbi idõpontját.

2.3. Ha egy re pü lé si ter vet be nyúj tott, el len õr zött lég té ren kí vül mû kö dõ, re pü lé si terv be nyúj tá sá ra egyéb ként nem
kö te le zett lé gi jár mû ve ze tõ je úgy ha tá roz, hogy a továb biak ban re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá lat biz to sí tá sát nem
igény li, szán dé kát a „zá rom a re pü lé si ter ve met” ki fe je zés sel kell to váb bí ta nia a légijármûvel rádióösszeköttetésben lévõ 
ATS egységnek.

3. A re pü lé si ter vek be nyúj tá si sza bá lyai

3.1. Is mét lõ dõ re pü lé si ter vek (RPL) hasz ná la ta

3.1.1. Ál ta lá nos rész

Is mét lõ dõ re pü lé si ter ve ket (RPL) ál ta lá ban egy me net ren di idõ szak ra vo nat ko zó an nyúj ta nak be. RPL-eket csak tel -
jes egé szé ben IFR re pü lé sek re le het hasz nál ni, az ICAO sza bá lyok sze rint olya nok ra, ame lyek rend sze re sen köz le ked -
nek egy mást kö ve tõ he tek azo nos nap ján vagy nap ja in leg alább tíz (10) al ka lom mal, vagy egy leg alább tíz na pos idõ szak
min den egyes nap ján. Az egyes re pü lé si tervelemek minél szélesebb körû állandóságát kell biztosítani.

1. Meg jegy zés: Az EUROCONTROL rö vi debb idõ szak ra, akár egy al ka lom ra vo nat ko zó RPL-t is elfogad.

2. Meg jegy zés: Az egy na pi üze me lést érin tõ – az RPL lis ta mó do sí tá sá val nem járó – mó do sí tá so kat a 3.1.2.5. pont
tartalmazza.

Az RPL-ek nek a tel jes re pü lés re kell vo nat koz ni uk, az in du lá si re pü lõ tér tõl kezd ve egé szen a ren del te té si re pü lõ té rig.
Az RPL el já rá sok csak ak kor al kal maz ha tók, ami kor az adott re pü lé sek ke ze lé sé ben ille té kes va la mennyi ATS ha tó ság
hozzájárult az RPL-ek elfogadásához.

A nem zet kö zi re pü lé sek re vo nat ko zó RPL-ek ál la mok ál tal tör té nõ hasz ná la tá nak fel té te le az, hogy az érin tett szom -
szé dos ál la mok már hasz nál ja nak RPL-eket, vagy ezek hasz ná la tát egy idõben vezetik majd be.

RPL nem nyújt ha tó be tran szat lan ti re pü lé sek re. Ezek re egye di re pü lé si ter vet kell benyújtani.

3.1.1.1. Va la mennyi is mét lõ dõ re pü lé si ter vet (RPL) be nyúj tó lé gi jár mû üzem ben tar tó nak az egye di re pü lé si terv
10. ro va tá ba be ír tak kal meg egye zõ mó don az RPL Q ro va tá ban (egyéb tá jé koz ta tá sok) fel kell tün tet nie az adott lé gi jár -
mû be ren de zé se it és ké pes sé ge it tar tal ma zó tá jé koz ta tá so kat.
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3.1.2. A lé gi jár mû üzem ben tar tók RPL be nyúj tá si el já rá sai
3.1.2.1. Az RPL-nek a kö vet ke zõ tá jé koz ta tá so kat kell tar tal maz nia:
– a re pü lé si terv ér vé nyes sé gi ide je,
– a re pü lés nap jai,
– a lé gi jár mû azo no sí tó jele,
– a lé gi jár mû tí pu sa és tur bu len cia ka te gó ri á ja,
– MLS ké pes ség,
– in du lá si re pü lõ tér,
– fék ol dá si idõ,
– uta zó se bes ség(ek),
– uta zó ma gas ság(ok),
– kö ve ten dõ út vo nal,
– ren del te té si re pü lõ tér,
– tel jes szá mí tott re pü lé si idõ,
– an nak a hely nek a meg ne ve zé se, ahon nan a kö vet ke zõ tá jé koz ta tá sok, ké rés re, ké se de lem nél kül beszerezhetõk:

= ki té rõ re pü lõt erek,
= üzem anyag kész let,
= sze mé lyek szá ma a fe dél ze ten,
= kény szer hely ze ti fel sze re lé sek,

– egyéb tá jé koz ta tá sok.
3.1.2.2. Az RPL ada tok meg adá sa „új lis ta” vagy „mó do sí tó lis ta” for má já ban tör tén het.
Az „új lis ta” (NLST) olyan be nyúj tás, amely csak új in for má ci ó kat tar tal maz (ti pi ku san új téli vagy nyá ri idõ szak

kezdetén).
A „mó do sí tó lis ta” (RLST) olyan be je len tés, amely meg vál to zott in for má ci ó kat tar tal maz egy ko ráb ban be nyúj tott lis -

ta te kin te té ben. A meg vál to zott vagy mó do su ló tá jé koz ta tás egy aránt le het mó do sí tás, tör lés vagy ki e gé szí tõ leg új
repülés adatainak megadása.

3.1.2.3. Új lis ta (NLST) be nyúj tá sa
Az RPL-eket ál ta lá ban kü lön erre a cél ra ter ve zett RPL lis ta nyom tat vá nyon, vagy más, elekt ro ni kus adat fel dol go zás

cél ja i ra is meg fe le lõ for má ban lehet benyújtani.
Bu da pest FIR-ben vagy a 9. pont ban meg adott IFPS zó ná ban ter ve zett re pü lé sek RPL-je it e-ma il-en vagy SITATEX

se gít sé gé vel, az EUROCONTROL RPL Team szá má ra kell be nyúj ta ni. A for má tum nak meg kell fe lel nie az
EUROCONTROL Ba sic CFMU Hand bo ok IFPS Users Manual elõ írásainak.

Meg jegy zés: Je len füg ge lék III. ré sze egy ki töl tött RPL min ta nyom tat ványt tartalmaz.

Az IFPS zó nán kí vü li út vo nal sza ka szon is mû kö dõ re pü lé sek re vo nat ko zó RPL-eket az ér vény ben lévõ el já rá sok nak
meg fele lõen pár hu za mo san az EU RO CONT ROL-hoz és a zó nán kí vü li ál la mok nem ze ti hatóságaihoz is be kell
nyújtani.

Meg jegy zés: A re pü lés út vo na la sze rint zó nán kí vül esõ va la mennyi érin tett nem ze ti ATS ha tó ság nak hoz zá kell já rul -
nia az RPL-ek használatához.

A NLST-k elsõ be nyúj tá sát és a lis ták to váb bi me net ren di idõ szak ra  szóló, bár mi lyen, új bó li be nyúj tá sát ele gen dõ
idõ vel az élet be lé pés elõtt kell el vé gez ni, hogy az ATS szer ve zet nek ele gen dõ ide je le gyen az ada tok meg fe le lõ szét osz -
tá sá ra. Az ilyen be nyúj tá sok idõ pont ját az érin tett ha tó sá gok AIP-ben te szik köz zé. Ez az idõpont nem lehet kevesebb két 
hétnél.

Az RPL ada tok ke ze lé sét az EUROCONTROL erre ki je lölt „RPL Team” egy sé ge vég zi. Az RPL Team hét fõ tõl pén te -
kig 08.00–17.15 (he lyi idõ) kö zött mû kö dik, be le ért ve az ün nep na po kat is, ki vé ve de cem ber 25-ét. Az RPL-ek fel adói
ve gyék figye lembe ezt a mun ka idõt, ami kor RPL ada to kat nyújtanak be az EUROCONTROL-hoz.

Az RPL-ek be nyúj tá sa elõtt a lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak tá jé koz tat nia kell az RPL Te am-et az üzem ben tar tó ada -
tairól, az RPL-ek ügy in té zé sé ért fe le lõs sze mély rõl és el ér he tõ sé gé rõl. Ek kor ugyan csak le he tõ ség van meg ál la pod ni az
IFPS-tõl ere dõ, a 3.3.3.1 pont ban le írt ope ra tív vá lasz köz le mé nyek re és az in du lá si rés idõk kel kapcsolatos
közleményekre vonatkozó igényekrõl.

A NLST-ket leg alább 4 mun ka nap pal a ter ve zett elsõ re pü lés elõtt kell az RPL Te am-nek meg kap nia, az aláb bi ki vé te -
lek kel:

– AIRAC vál toz ta tást tar tal ma zó RPL-ek ese tén a mi ni má lis idõ az AIRAC dá tu mot meg elõ zõ 8 nap;
– a téli idõ szak ra ok tó ber hó elsõ nap ja, il let ve a nyá ri idõ szak ra már ci us hó elsõ nap ja elõtt RPL-eket be nyúj ta ni nem

le het. Az új idõ szak ra vo nat ko zó RPL-eket az elsõ köz le ke dés elõtt leg alább 1 hét tel kell be nyúj ta ni.
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Meg jegy zés: A téli idõ szak ok tó ber hó utol só va sár nap ján, a nyá ri idõ szak már ci us hó utol só va sár nap ján kez dõ dik.

A tá jé koz ta tá sok nak ál ta lá ban meg kell fe lel ni ük a 3.1.2.1. pont ban fel so rol tak nak az zal a kü lönb ség gel, hogy a ha tó -
sá gok meg kö ve tel he tik a re pü lés tá jé koz ta tó kör zet ha tá rok szá mí tott ide jé nek és az el sõd le ges ki té rõ re pü lõ tér nek a fel -
tün te té sét is. Ha meg kö ve te lik, ak kor az ilyen tá jé koz ta tást úgy kell meg ad ni, ahogy ez a kü lön erre a célra tervezett
ismétlõdõ repülési tervlista ûrlapon jelezve van.

A re pü lés út vo na lá nak le írá sa kor le he tõ ség sze rint ke rül ni kell a DCT hasz ná la tát, és a fel té te les út vo nal faj ták kö zül
csak a CDR1-k tün tet he tõk fel az út vo nal ro vat ban. Meg fe le lõ fi gyel met kell for dí ta ni az eset le ges hétvégi útvonal
változtatásokra.

A ki té rõ re pü lõ tér re/re pü lõt erek re és a ki egé szí tõ re pü lé si terv ada tok ra vo nat ko zó tá jé koz ta tá so kat (ame lye ket az
ICAO re pü lé si terv nyom tat vány 19. ro va ta tar tal maz) a lé gi jár mû vet üzem ben tar tók nak az in du lá si re pü lõ té ren vagy
más, egyez te tett he lyen, könnyen hoz zá fér he tõ mó don kell tá rol nia ab ból a cél ból, hogy az ATS egy sé gek ké ré sé re ezek
az ada tok ké se de lem nél kül meg ad ha tók le gye nek. Az RPL lis tán fel kell tün tet ni an nak az egy ség nek a ne vét, ahon nan a
jel zett ada tok be sze rez he tõk. Az EU RO CONT ROL-hoz be nyúj tott RPL-ek ese tén az RPL Te am-mel tör té nõ kap cso lat -
fel vé tel so rán meg kell adni azt az el ér he tõ sé get, mely folyamatosan rendelkezésre áll az esetlegesen szükséges
kiegészítõ repülési terv adatok megadásához.

Az RPL adat ál lo má nyok vé te lét az EUROCONTROL vá lasz köz le ménnyel nyug táz za. Ha a be nyúj tó 2 mun ka na pon
be lül nem kap vissza iga zo lást, ve gye fel a kap cso la tot az RPL Te am-mel, egyeztetés céljából.

A vissza iga zo lást köve tõen az RPL Team ál ta lá ban 3 mun ka nap alatt fel dol goz za az adat ál lo mányt, és ha bár mi lyen
prob lé mát ta pasz tal, kap cso lat ba lép a benyújtóval.

A lé gi jár mû-üze mel te tõ cí mé ben vagy te le fon szá má ban be kö vet ke zett bár mi ne mû vál to zás ról (pl. a ki egé szí tõ tá jé -
koz ta tást meg ad ni ké pes szer ve zet cím vagy te le fon szám vál to zá sa), az RPL Te am-et haladéktalanul tájékoztatni kell.

3.1.2.4. RPL-ek fel füg gesz té se
Az RPL-ek au to ma ti ku san fel füg gesz tés re ke rül nek az RPL fel dol go zó rend szer ál tal de cem ber 24-én 2359 UTC és

de cem ber 25-én 2359 UTC kö zött (a de cem ber 25-én ter ve zett re pü lé sek re egye di FPL-t kell benyújtani).
Az RPL-ek ugyan csak fel füg geszt he tõk kü lön le ges kö rül mé nyek ese tén, pél dá ul sztráj kok vagy a CFMU ve ze tõ ség

kü lön ren del ke zé sé re. A fel füg gesz tés rõl az RPL Team tá jé koz tat ja az érin tett légijármû üzemben tartókat.
Az üzem ben tar tók egyéb fel füg gesz té se ket kü lön kér het nek. A fel füg gesz tés ké ré se kor ve gyék figye lembe, hogy az

RPL-ek meg ha tá ro zott idõ rend sze rint ke rül nek to váb bí tás ra az IFPS szá má ra. Eb bõl ere dõ en fel füg gesz tés csak azok ra
az RPL-ek re le het sé ges, me lyek EOBT-je leg alább 20 órán túli. Amennyi ben pél dá ul sztrájk  miatt az RPL-eket elõ re
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra fel füg gesz tik, de a sztrájk elõbb vé get ér, az RPL-ek re tör té nõ vissza té rés csak né hány óra
múl va tör tén het. A kiesett idõtartam alatt egyedi FPL-k szerint lehet mûködni.

3.1.2.4.1. Ál lan dó jel le gû mó do sí tá sok
Az ál lan dó jel le gû mó do sí tá so kat, ame lyek le het nek új re pü lé sek ada ta i nak meg adá sa, ko ráb ban meg adott re pü lé sek

ada ta i nak mó do sí tá sa vagy re pü lé sek tör lé se, mó do sí tott lis ta for má tum ban kell meg ad ni. Az ilyen lis tá kat a lé gi for gal -
mi szol gá la tok érin tett szer ve i nek a mó do sí tás életbelépése elõtt legalább 7 munkanappal meg kell kapniuk.

Va la mennyi RPL mó do sí tást az RPL lis ták el ké szí té sé re vo nat ko zó elõ írások sze rint kell benyújtani.
3.1.2.5. Napi mó do sí tá sok, tör lé sek, ide ig le nes jel le gû mó do sí tá sok
Az ide ig le nes ér vé nyû, egy sze ri al ka lom ra  szóló, a lé gi jár mû tí pu sá ra, tur bu len cia ka te gó ri á já ra, se bes sé gé re és/vagy

uta zó ma gas sá gá ra vo nat ko zó RPL mó do sí tá so kat az egyes re pü lé sek ese té ben leg ko ráb ban 20 órá val, de nem ké sõbb,
mint 30 perc cel a ter ve zett in du lá si idõ elõtt kö zöl ni kell az in du lá si re pü lõt eret ki szol gá ló légiforgalmi szolgálatok
bejelentõ iro dá já val vagy az IFPS-sel.

Amennyi ben csak az uta zó ma gas ság mó do sul, ezt az ATS egy ség gel tör té nõ elsõ rá dió össze köt te tés so rán is lehet
közölni.

A lé gi jár mû azo no sí tó je lé nek, az in du lá si re pü lõ tér nek, az út vo nal nak és/vagy a ren del te té si re pü lõ tér nek az eset le -
ges meg vál toz ta tá sa ese tén az arra a nap ra  szóló RPL-t tö röl ni kell, és egye di re pü lé si ter vet kell be nyúj ta ni. Az egye di
FPL-t a nyug tá zott tör lés (az ACK meg ér ke zett a CNL-re) után le het be nyúj ta ni, nem ko ráb ban, mint 20 órával a
tervezett indulási idõ elõtt.

Ami kor a lé gi jár mû üzem ben tar tó sze rint vár ha tó, hogy egy bi zo nyos já rat, amely re ko ráb ban RPL-t nyúj tot tak be, a
re pü lé si terv ben sze rep lõ fék ol dá si idõ höz ké pest 30 per cet vagy töb bet ké sik, er rõl az in du lá si re pü lõt eret ki szol gá ló
ATS egységet azonnal értesítenie kell.

Meg jegy zés: A szi go rú áram lás szer ve zé si kö ve tel mé nyek  miatt a ké sés be je len té sé nek a já ra tók ré szé rõl tör té nõ el -
mulasztása egy, vagy több érin tett ATS egy ség nél az RPL automatikus törlésével járhat.

Ami kor a lé gi jár mû üzem ben tar tó ja tu do má sá ra jut, hogy egy olyan já ra tát tö röl ték, amely re RPL-t nyúj tot tak be, er -
rõl ér te sí te nie kell az in du lá si re pü lõt eret kiszolgáló ATS egységet.
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A lé gi jár mû vet üzem ben tar tók nak biz to sí ta ni uk kell, hogy a re pü lést érin tõ leg fris sebb re pü lé si terv in for má ci ók, be -
le ért ve az ál lan dó és ide ig le nes mó do sí tá so kat, ame lye ket az ille té kes ATS egy ség nek meg fele lõen be je len tet tek, a lé gi -
jár mû-pa rancs nok rendelkezésére álljanak.

3.1.3. RPL el já rá sok ATS egy sé gek ré szé re
3.1.3.1. Az EUROCONTROL RPL Te am-hez to váb bí tott RPL-ek meg ha tá ro zott idõ rend sze rint, egye di fel dol go -

zás ra az IFPS-hez kerülnek.
Az RPL-t hasz ná ló egyes ál la mok kér he tik az IFPS-t, hogy ré szük re az õket érin tõ RPL ál lo má nyo kat meg ha tá ro zott

gya ko ri ság gal és for má ban – ál ta lá ban biz ton sá gi célból – továbbítsák.
Et tõl füg get le nül az IFPS az RPL-ek bõl a re pü lés nap ján egye di FPL-t ál lít össze, majd szét oszt ja azo kat az érin tett

ATS egy sé gek szá má ra. A szét osz tást az IFPS úgy vég zi, hogy ele gen dõ idõ ma rad jon az ada tok nak az ille té kes ATS
egy ség ré szé re meg fe le lõ for má ban tör té nõ meg je le ní té sé re, hogy az a hely ze tet ele mez hes se és irányítói feladatát
elláthassa.

3.1.3.2. Amennyi ben az ille té kes ATS ha tó ság kü lön le ges kö rül mé nyek  miatt az RPL el já rá so kat ide ig le ne sen fel -
füg gesz ti, er rõl az érin tet te ket le he tõ ség sze rint a leg ko ráb ban és a kö rül mé nyek nek leg job ban meg fe le lõ formában
tájékoztatnia kell.

3.1.3.3. Az RPL sze rint üze me lõ egyes re pü lé sek kel kap cso la tos ATS köz le mé nye ket úgy kell össze ál lí ta ni és az
érin tett ATS egy sé gek szá má ra meg cí mez ni, mint az egye di re pü lé si ter vek sze rint üze me lõ re pü lé sek re vonatkozó
közleményeket.

3.2. Le ve gõ bõl be nyúj tott re pü lé si ter vek (AFIL)

3.2.1. Bu da pest FIR-n be lül AFIL-t az aláb bi egyes, egye di re pü lé sek re le het be nyúj ta ni:
a) men tõ re pü lést, be teg szál lí tást, transzp lan tá tum szál lí tást, or vo si se gít ség nyúj tást vég zõ re pü lé sek re, tûzoltó

repülésre,
b) ku ta tó-men tõ re pü lé sek re,
c) ha tár õri ze ti és ren dé sze ti célú re pü lé sek re,
d) a nem el len õr zött lég tér bõl elõ re nem ter vez he tõ eset ben el len õr zött lég tér be be lé põ VFR lé gi jár mû vek re

(pl. zivatarkerülés),
e) vi tor lá zó fel hõ re pü lé sek re,
f) ál la mi lé gi jár mû nek MCTR, MTMA vagy TRA lég tér bõl lé gi for gal mi lég tér be tör té nõ, elõ ze tesen nem ter ve zett

repülése esetén.

Meg jegy zés: Mi vel az MCTR, MTMA és TRA lég te rek ben ál la mi lé gi jár mû vel vég re haj tott re pü lé sek re nem kell re pü -
lé si ter vet be nyúj ta ni, azon ban el kép zel he tõ olyan eset, ami kor az adott lé gi jár mû bár mely elõ re nem ter ve zett ok  miatt
csak lé gi for gal mi lég tér igény be vé te lé vel tud tar ta lék (ki té rõ) re pü lõ tér re átrepülni, az AFIL benyújtása
elengedhetetlen.

Nem zet kö zi re pü lés re AFIL-t csak a szom szé dos or szág gal erre vo nat ko zó an ér vény ben lévõ egyez mény ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint lehet benyújtani.

Ugyan csak le het AFIL-t be nyúj ta ni az el len õr zött lég té ren kí vü li VFR re pü lés so rán, ha a re pü lé si kö rül mé nyek ben
be ál ló vál to zá sok (pl. idõ já rás)  miatt a lé gi jár mû ve ze tõ je a továb biak ban re pü lés tá jé koz ta tó és riasztószolgálat
biztosítását igényli.

3.2.2. A 3.2.1. pont d) al pont já ban sze rep lõ eset ben, ha egy el len õr zött lég té ren kí vül mû kö dõ lé gi jár mû el len õr zött
lég tér be kí ván be lép ni, a be lé pés hez irá nyí tói en ge dély szük sé ges. Az en ge dély ké rés hez le ve gõ bõl be nyúj tott re pü lé si
ter vet (AFIL) kell to váb bí ta ni az érin tett lég tér ben lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó egy ség szá má ra, egy ide jû leg a
be lé pé si en ge dély ké ré sé vel. Az AFIL-t leg alább 10 perc cel az el len õr zött lég tér ha tá rá nak szá mí tott el éré se elõtt kell be -
nyúj ta ni. Ez az elõ írás nem vo nat ko zik Bu da pest TMA ol dal ha tá ra in be lül lévõ re pü lõt erek rõl in du ló, az el len õr zött lég -
tér ben ej tõ er nyõs ug ra tást vég re haj tó légijármûvekre. Ilyen esetekben a repülés tervezett adatait Budapest ATS
Központtal elõ ze tesen egyeztetni kell.

3.2.3. Ha az el len õr zött lég té ren kí vül mû kö dõ lé gi jár mû ve ze tõ je re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá lat igény be vé te -
le cél já ból AFIL-t kí ván be nyúj ta ni, az AFIL-t az érin tett lég tér ben re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá la tot ellátó egység
számára kell rádión továbbítani.

3.2.4. AFIL köz lé se kor elõ ször a re pü lé si terv be nyúj tá si szán dé kot kell je lez ni. A fo ga dás jel zé sét köve tõen az aláb -
bi ada to kat kell megadni:

 1. hí vó jel és SSR kód,
 2. re pü lé si sza bá lyok,
 3. a lé gi jár mû tí pu sa,

10422 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/148. szám



 4. in du lá si re pü lõ tér,
 5. út vo nal,
 6. ren del te té si re pü lõ tér,
 7. hely zet, kö vet ke zõ út vo nal pont el éré sé nek szá mí tott ide je,
 8. ma gas ság,
 9. egyéb, az ATS egy ség vagy a lé gi jár mû-ve ze tõ ál tal szük sé ges nek ítélt ki egé szí tõ ada tok, pl. ETA, sze mé lyek

    szá ma.

3.3. Egye di re pü lé si ter vek (FPL) be nyúj tá sa

3.3.1. Ál ta lá nos el já rá sok
3.3.1.1. Az egye di re pü lé si ter vet (FPL) a lé gi jár mû sze mély ze te vagy üzem ben tar tó já nak ki je lölt kép vi se lõ je nyújt -

hat ja be az FPL-ek át vé te lé re ki je lölt egy ség nél. Ha a re pü lé si ter vet nem a lé gi jár mû sze mély ze te nyújt ja be, az üzem ben 
tar tó nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy a lé gi jár mû sze mély ze te a be nyúj tott és elfogadott repülési terv tartalmát
részletesen ismerje.

3.3.1.2. Az FPL-ek át vé te lé re ki je lölt egy sé gek a kö vet ke zõk:
(i) az FPL-ek gyûj té sé re és szét osz tá sá ra ki ala kí tott nem zet kö zi egy sé gek (IFPS);
Ezek az egy sé gek csak IFR és GAT re pü lé sek, va la mint ve gyes (IFR/VFR és GAT/OAT) re pü lé sek ter ve it ke ze lik,

tisz ta VFR és OAT re pü lé si terveket nem.
(ii) az in du lá si re pü lõ té ren lévõ lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ irodája;
(iii) ha az in du lá si re pü lõ té ren a for ga lom sû rû sé ge nem in do kol ja a kü lön re pü lés be je len tõ létesítését:
– más he lyi ATS egy ség (pl. a re pü lõ té ri irá nyí tó to rony vagy a re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó egység), vagy
– az adott kör ze tet ki szol gá ló, más re pü lõ té ren lévõ re gi o ná lis re pü lés be je len tõ iroda.

Meg jegy zés: A Bu da pest FIR-ben tör té nõ FPL be nyúj tá si sza bá lyo kat a 3.3.2. pont tar tal maz za.

3.3.1.3. Az FPL-ek be nyúj tá sa az FPL-ek át vé te lé re ki je lölt szerv ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint, az aláb bi mó dok va -
la me lyi ké vel történhet:

– sze mé lye sen, FPL ûr lap ki töl té sé vel,
– te le fo non ke resz tül,
– AFTN-en,
– egyéb táv köz lé si csa tor nán (pl. SITA) ke resz tül, vagy
– fa xon.
3.3.1.4. A re pü lé si ter ve ket az át ve võ egy ség FPL köz le mény for má já ban to váb bít ja az érin tet tek szá má ra. Az ATS

egy sé gek nél a ka pott FPL köz le mé nyek fel dol go zá sa ja va részt au to ma ti ku san, szá mí tó gé pes esz kö zök kel tör té nik.
Rend kí vül fon tos, hogy az FPL a sza bá lyok nak meg fele lõen, szin tak ti ka i lag és lo gi ka i lag helyesen, az elõírt módon és
formában legyen benyújtva.

Meg jegy zés: Az IFPS egy, a va lós rend szer tõl tel je sen füg get len, au to ma ta teszt rend szer rel ren del ke zik, amely leg -
egy sze rûb ben a www.cfmu.eu ro cont rol.int we bol da lon ke resz tül ér he tõ el. Itt le he tõ ség van egy pró ba FPL ûr la pot ki -
töl te ni, és a ki töl tés szin tak ti kai és lo gi kai he lyes sé gét el len õriz tet ni. Az FPL tesz te lé sé re a ter ve zett re pü lés szá mí tott
fék ol dá si ide jét meg elõ zõ 5 nap pal (120 óra) ko ráb ban, az IFPS tesztrendszerbe történõ továbbításával van lehetõség.

A teszt rend szer el ér he tõ AFTN-n, valamint SI TA-n ke resz tül is, EBBDZMFV, illetve BRUEY7X cí me ken.

3.3.2. FPL-ek be nyúj tá sa Bu da pest FIR-ben

Meg jegy zés: Je len elõ írások csak a pol gá ri re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek re pü lé si ter ve i nek össze gyûj té si és
szét osz tá si sza bá lya it tar tal maz za. A ka to nai re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek re pü lé si ter ve i nek össze gyûj té se és
szét osz tá sa az ille té kes katonai szervek elõ írásai szerint történik.

3.3.2.1. Bu da pest FIR-ben az FPL-eket az aláb bi ak sze rint le het be nyúj ta ni:
(i) va la mennyi kül föl di lé gi jár mû üzem ben tar tó, va la mint azok a ma gyar üzem ben tar tók, ame lyek a szük sé ges tech -

ni kai és szak mai fel té te lek nek meg fe lel nek, IFR/GAT, va la mint ve gyes (IFR/VFR, GAT/OAT) re pü lé se ik rõl  szóló
FPL-je i ket köz vet le nül to váb bít hat ják az IFPS szá má ra AFTN, SITA vagy egyéb távközlési eszköz se gít sé gé vel;

A ma gyar üzem ben tar tók er rõl írás ban kö te le sek tá jé koz tat ni a lé gi köz le ke dé si hatóságot.
VFR vagy OAT re pü lé sek ese tén ezen üzem ben tar tók nak is az aláb bi (ii), (iii), vagy (iv) pont ban le írt el já rá so kat kell

kö vet ni ük:
(ii) a Bu da pest–Fe ri hegy re pü lõ tér rõl in du ló lé gi jár mû vek nek le he tõ sé gük van FPL-je ik be nyúj tá sá ra a Bu da pest–Fe -

ri he gyi re pü lés be je len tõ iro dán ke resz tül. Ezt sze mé lye sen, az FPL ûrlap kitöltésével tehetik meg;
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(iii) az AFIS egy ség gel ren del ke zõ re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek ve ze tõi FPL-t a re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó
egy ség nél nyújt hat nak be sze mé lye sen az FPL ûr lap kitöltésével, vagy telefonon;

(iv) az AFIS egy ség gel nem ren del ke zõ re pü lõ tér rõl ter ve zett in du lás ese tén a lé gi jár mû ve ze tõ jé nek a re pü lé si ter vet
te le fo non vagy te le fa xon kell továbbítania:

– bel föl di VFR re pü lés ese tén Bu da pest ATS Köz pont re pü lés tá jé koz ta tó egysége,
– nem zet kö zi vagy IFR, il let ve ve gyes (IFR/VFR, GAT/OAT) re pü lés ese tén a Bu da pest–Fe ri he gyi re pü lõ tér re pü -

lés be je len tõ je
szá má ra.

Amennyi ben a re pü lé si ter vet te le fa xon nyúj tot ták be, a „be nyúj tot ta” ro vat ban fel kell tün tet ni a fel adó el ér he tõ sé gi
te le fon szá mát arra az eset re, ha pél dá ul a be nyúj tott re pü lé si terv nem dolgozható fel.

3.3.2.2. Írás ban tör té nõ be nyúj tás ese tén kü lön erre a cél ra szol gá ló for ma nyom tat ványt (FPL ûr lap) kell hasz nál ni és
ezt – a te le fa xon tör té nõ be nyúj tás ese tét ki vé ve – két pél dány ban kell kitölteni.

Meg jegy zés: Az FPL ûr lap ki töl té sé re vo nat ko zó elõ írásokat je len füg ge lék II. rész e tar tal maz za.

3.3.2.3. Ki egé szí tõ tá jé koz ta tá sok (19. ro vat meg adá sa)
Írás ban vagy te le fo non be nyúj tott FPL-ek ese tén a ki egé szí tõ tá jé koz ta tá so kat is meg kell adni.
AFIL be nyúj tá sa ese tén az ATS egy sé gek nem min den eset ben ké rik a ki egé szí tõ re pü lé si terv ada to kat, a lé gi jár mû

ve ze tõ je azon ban bár mi kor közölheti ezeket.
3.3.2.4. An nak ér de ké ben, hogy az AFIS egy sé gek a re pü lõ té ri for ga lom, va la mint a re pü lõ tér lég te rét (TIZ) át re pü lõ

lé gi jár mû vek szá má ra meg fe le lõ for gal mi tá jé koz ta tást tud ja nak nyúj ta ni, a re pü lé si ter vet be nem nyúj tott in du ló lé gi -
jár mû vek nek az alábbi eljárásokat kell követniük:

a) A re pü lõ tér mun ka te rü le tén tör té nõ mû kö dés meg kez dé se, il let ve a fel szál lás vég re haj tá sa csak az AFIS egy ség -
nek a „K” Füg ge lék ben le írt, rá di ón tör té nõ tá jé koz ta tá sa mel lett hajt ha tó vég re. A rá di ó val fel nem sze relt lé gi jár mû vek -
nek a mû kö dés meg kez dé sét az AFIS egységgel szóban kell egyeztetniük.

b) A re pü lõ tér kö ze lé ben, il let ve ki je lölt lég te ré ben egye di lé gi jár mû vel vég re haj tott he lyi re pü lés ese tén kö zöl ni kell
a lé gi jár mû hí vó je lét, tí pu sát, a ter ve zett in du lá si és le szál lá si idõt, valamint a feladat jellegét is.

c) A több lé gi jár mû vel ter ve zett azo nos re pü lé si fel ada tot vég re haj tó so ro za tos he lyi re pü lé sek (pl. csör lõ zé ses is ko -
la kö rö zés) ese tén az AFIS egy ség szá má ra meg kell adni a fel adat jel le gét, va la mint a mû kö dés ter ve zett/tény le ges
kezdési és befejezési idõpontjait.

3.3.3. FPL-ek el fo ga dá sa
3.3.3.1. Az IFPS-hez be nyúj tott re pü lé si ter ve ket az IFPS for mai és tar tal mi szem pont ból el len õr zi, és a fel adót a köz -

le mény el fo ga dá sá ról ACK, a ma nu á lis fel dol go zás szük sé ges sé gé rõl MAN, az eset le ges el uta sí tás ról REJ
közleménnyel tájékoztatja.

A re pü lé si terv be nyúj tó ja az FPL 18. ro va tá ban je lez he ti, hogy az IFPS a re pü lé si út vo na lat kü lön egyez te tés nél kül
mó do sít hat ja (RMK/IFPS REROUTE ACCEPTED). Az IFPS-hez így to váb bí tott FPL azon ban nem tar tal maz hat hi ány -
zó, vagy befejezetlen útvonalat.

Az ACK köz le mény „rö vid” és „hosszú” le het, at tól füg gõ en, hogy a köz le ményt az IFPS vál toz ta tás nél kül vagy vál -
toz ta tás sal fo gad ta el (pl. út vo nal vál toz ta tás). Hosszú ACK ese tén a köz le mény tar tal maz za a vál toz ta tást. A lé gi jár mû
üzem ben tar tó ja, ha köz vet le nül nyújt ja be FPL-je it az IFPS-hez, kér he ti, hogy min den kor hosszú ACK-t to váb bít sa nak
szá má ra. Hosszú ACK vé te le ese tén a fel adó fe le lõs sé ge az IFPS ál tal vég zett eset le ges mó do sí tás ból ere dõ to váb bi te en -
dõk végrehajtása (pl. IFPS zónán kívüli egyéb érintettek tájékoztatása).

A lé gi jár mû üzem ben tar tó ja az IFPS-tõl kü lön kér he ti, hogy az ere de ti köz le mény fel adó ján kí vül a fen ti vá lasz köz le -
mé nye ket az üzem ben tar tó szá má ra duplikáltan megküldjék.

Az IFPS az el fo ga dást köve tõen meg ha tá roz za az IFPS zó nán be lül az IFR/GAT re pü lé se ket fel ügye lõ ATS egy sé ge -
ket és ré szük re, va la mint a köz le mény ben fel tün te tett egyéb cím zet tek szá má ra az FPL-t to váb bít ja. Mind ad dig, míg a
fel adott re pü lé si ter vet az IFPS ACK köz le ménnyel nem nyug táz za, az érin tett ATS egy sé gek a lé gi jár mû rõl FPL-lel nem 
ren del kez nek és a légijármû nem kezdheti meg repülését.

3.3.3.2. Ha az FPL-t nem köz vet le nül az IFPS-hez nyújt ják be, az FPL-t át ve võ egy ség fel ada ta
– a le he tõ ség sze rin ti tar tal mi és for mai el len õr zés,
– a be nyúj tó fi gyel mé nek fel hí vá sa az ész lelt hi bák ra, és se gít ség nyúj tás az FPL he lyes kitöltésében,
– a ter ve zett re pü lés ad mi niszt ra tív vég re hajt ha tó sá gá nak le het sé ges mér té kû ellenõrzése,

Meg jegy zés: A re pü lés ad mi niszt ra tív vég re hajt ha tó sá gá nak el len õr zé se nem fog lal ja ma gá ba a lé gi jár mû föl di ki -
szol gá lá si le he tõ sé gé nek, vám vizs gá lat megszervezésének stb. ellenõrzését.

– az FPL el fo ga dá sá nak jel zé se a fel adó szá má ra, va la mint
– gon dos ko dás a re pü lé si terv elõ írás sze rin ti to váb bí tá sá ról, il let ve szét osz tá sá ról az érin tet tek számára.
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Ha a re pü lé si ter vet a Bu da pest–Fe ri he gyi re pü lés be je len tõn ke resz tül az IFPS szá má ra to váb bít ják, ér dek lõd ni kell a
re pü lé si terv el fo ga dá sá ról. A be nyúj tott FPL el fo ga dá sát a re pü lés be je len tõ az IFPS-tõl szár ma zó el fo ga dá si
tájékoztatást köve tõen szóban jelzi.

Meg jegy zés: A re pü lé si terv el fo ga dá sa nem men ti fel a lé gi jár mû ve ze tõ jét az el len õr zött lég te rek ben, il let ve ellen -
õrzött re pü lõt ere ken tör té nõ mû kö dés hez az irá nyí tói en ge dély be szer zé sé vel kap cso la tos és a re pü lés re történõ
megfelelõ felkészülés felelõssége alól.

3.3.4. Az FPL be nyúj tá sá nak idõ pont ja
3.3.4.1. Ha kü lön le ges kö rül mé nyek nem in do kol ják, az FPL-t nem ko ráb ban mint 24 órá val és nem ké sõbb, mint

60 perc cel a fel szál lás hoz tör té nõ gu ru lás meg kez dé se elõt ti idõ pon tig (EOBT) kell be nyúj ta ni, a lé gi for gal mi áram lás -
szer ve zé si (ATFM) in téz ke dé sek ha tá lya alá esõ re pü lé se ket kivéve, ahol ez az idõminimum EOBT–3 óra.

Meg jegy zés: Az IFPS-hez to váb bí tan dó FPL-ket le he tõ leg mi ni mum 3 órá val az EOBT elõtt nyújt sák be.

Bel föl di VFR és ál la mi lé gi jár mû vel vég re haj tott bel föl di re pü lé sek ese tén az FPL-t leg ké sõbb EOBT–30 perc cel kell
benyújtani.

ATFM kor lá to zás re pü lést vég zõ IFR/GAT vagy ve gyes (IFR/VFR, GAT/OAT) re pü lé sek re vo nat koz hat. Ilyen re pü -
lés elõtt a lé gi jár mû sze mély ze té nek fe le lõs sé ge el len õriz ni, hogy re pü lé sé re ATFM in téz ke dé sek vo nat koz nak-e. Er rõl
az in du lá si re pü lõ tér ATS egy sé ge, il let ve Bu da pest ATS Köz pont Áramlás Szervezõ Csoportja adhat tájékoztatást.

Lé gi for ga lom-áram lás szer ve zés sel kap cso la tos to váb bi in for má ci ó kat az AIP tartalmaz.
3.3.4.2. FPL-t a re pü lést meg elõ zõ 6 nap pal ko ráb ban be nyúj ta ni nem lehet.
3.3.4.2.1. Ha a re pü lé si ter vet az EOBT elõtt több mint 24 órá val nyújt ják be, a re pü lé si terv 18. ro va tá ban fel kell tün -

tet ni a re pü lés dá tu mát. Ha a re pü lé si ter vet az EOBT-t meg elõ zõ 24 órán be lül nyújt ják be, a re pü lés napja ugyancsak
megadható.

3.3.5. FPL-ek tör lé se, mó do sí tá sa
3.3.5.1. A re pü lé si terv be nyúj tó já nak tö röl nie kell a re pü lé si ter vet an nál az egy ség nél, aho va ere de ti leg be nyúj tot ta, ha
– nem fog köz le ked ni,
– a re pü lé sét a be nyúj tott re pü lé si terv ben kö zölt in du lá si idõ elõtt kí ván ja meg kez de ni, vagy
– az in du lá si vagy ren del te té si re pü lõt eret, vagy a lé gi jár mû azo no sí tó je lét, vagy a köz le ke dés dá tu mát kí ván ják

meg változtatni.
Az utób bi ese tek ben a meg vál to zott ada tok kal új re pü lé si ter vet kell be nyúj ta ni.
3.3.5.2. Ha va la mely re pü lés re RPL-t vagy egye di re pü lé si ter vet nyúj tot tak be és az EOBT-t meg elõ zõ 4 órán be lül

úgy ha tá roz nak, hogy az in du lá si és ren del te té si re pü lõ tér kö zött az ere de ti tõl el té rõ út vo na lat választanak (pl. ATFM
okok  miatt):

a) a ko ráb bi re pü lé si terv köz le mény va la mennyi cím zett je szá má ra „DD” sür gõs sé gi jel lel re pü lé si terv tör lõ köz le -
ményt (CNL) kell továbbítani,

b) al ter na tív re pü lé si ter vet (RFP) kell to váb bí ta ni, ugyan azt a lé gi jár mû azo no sí tó je let tar tal ma zó FPL köz le mény
for má já ban, a CNL köz le ményt köve tõen, de nem ko ráb ban, mint hogy a CNL-re az IFPS-tõl az ACK közlemény
megérkezett.

Az RFP egyéb tá jé koz ta tá sok (18.) ro va tá nak elsõ ele me ként az „RFP/Qn” rö vi dí tést kell fel tün tet ni, ahol az RFP az
al ter na tív re pü lé si ter vet (Rep la ce ment Flight Plan) jel zi, az „n” pe dig az al ter na tív re pü lé si terv sor szá mát tar tal maz za,
azaz „1” az elsõ ilyen repülési terv, a „2” a második stb.

Az utol só RFP-t az EOBT elõtt leg alább 30 perc cel kell fel ad ni.

Meg jegy zés: Az al ter na tív re pü lé si ter vet úgy kell el fo gad ni, hogy az zal az ál la mok ál tal eset le ge sen meg kí vánt, re pü -
lés rõl  szóló elõ ze tes tá jé koz ta tá si kö te le zett ség (dip lo má ci ai en ge dély) is tel je sül jön.

3.3.5.3. A re pü lé si ter vet be nyúj tó nak tá jé koz tat nia kell azt az egy sé get, aho va re pü lé si ter vét ere de ti leg be nyúj tot ta, ha
– a re pü lés vár ha tó an 30 per cet (IFPS zó nát érin tõ re pü lé sek ese tén 15 per cet), vagy ezt meg ha la dó an kés ni fog az in -

du lás sal. Ha egy in du ló lé gi jár mû rõl az EOBT-t kö ve tõ 2 óra múl va sem ér ke zik moz gás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás,
pl. gu ru lás, fel szál lás, vagy EOBT mó do sí tás, az ATS egy sé gek a repülési tervet automatikusan törlik; vagy

– a ko ráb ban be nyúj tott re pü lé si terv egyéb ada ta it (pl. tí pus, uta zó se bes ség, uta zó ma gas ság, 8,33 kHz frek ven cia -
osz tá sú rá dió ké szü lék kel való fel sze relt ség) módosítani kívánják.

Meg jegy zés: Ha csak az uta zó ma gas sá got kí ván ják mó do sí ta ni, ez az ATS egy sé gek kel tör té nõ rá dió össze köt te tés
során is megtehetõ.

3.3.5.3.1. Mó do sí tó köz le ményt min den eset ben to váb bí ta ni kell a 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés sel való 
fel sze relt ség ben be ál lott vál to zás ese tén.
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3.3.5.3.2. Ha va la mely ko ráb ban fel adott re pü lé si terv 18. vagy 19. ro va tá ban sze rep lõ in for má ci ó kat tö röl ni kí ván -
ják, az IFPS ré szé re CHG köz le ményt kell to váb bí ta ni és a tör len dõ kulcs rö vi dí tés után a NIL-t kell be le fog lal ni.
Pl. STS/NIL ese tén az FPL-bõl va la mennyi STS) in for má ció tör lés re ke rül (az STS/PROTECTED ki vé te lé vel), vagy
RMK/NIL ese tén az összes ko ráb bi szö veg he lyett RMK/NIL lesz lát ha tó.

3.3.5.4. A tör lés re vagy mó do sí tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást nem le het ko ráb ban meg ten ni, mint EOBT–20 óra.
3.3.5.5. A tör lé sek rõl, illetve mó do sí tá sok ról a fen ti ek sze rint tá jé koz ta tott egy ség nek ér te sí te nie kell mind azon egy -

sé ge ket, ame lyek szá má ra az ere de ti FPL-t to váb bí tot ta.

4. Köz ben sõ le szál lá sok kal vég re haj tott re pü lé sek és vissza úti re pü lé sek tervei

Az IFPS ál tal szét osz tan dó re pü lé si ter vek vo nat ko zá sá ban az FPL bár mely re pü lé si sza kasz ra be nyújt ha tó, a fel adó -
nak a köz le mény ben fel kell tün tet nie az IFPS cí me it és az eset le ges egyéb cím zet te ket. Az FPL meg fe le lõ idõ ben tör té nõ 
szét osz tá sá ról az IFPS gon dos ko dik.

Ha a lé gi jár mû sze mély ze te az IFPS-hez nem to váb bí tan dó, köz ben sõ út vo nal ra vagy vissza út ra vo nat ko zó FPL-t
nyújt be a Bu da pest–Fe ri he gyi re pü lõ tér re pü lés be je len tõ jé nél, a re pü lés to váb bi sza ka sza i ra, illetve a vissza út ra vo nat -
ko zó FPL-t el kell jut tat ni a to váb bi in du lá si re pü lõt erek re pü lés be je len tõi szá má ra, ame lyek a ka pott FPL-t ugyan úgy
ke ze lik, mint ha azt ná luk nyúj tot ták vol na be.

5. Kü lön le ges ke ze lés igény lé se

5.1. Meg ha tá ro zott ese tek ben a lé gi jár mû a lé gi for gal mi szol gá la tok tól kü lön le ges ke ze lést igé nyel het, pl. el sõbb ség
biz to sí tá sa, áram lás szer ve zé si in téz ke dé sek aló li fel men tés. Az erre vo nat ko zó igény lést a 18. ro vat ban (STS/...) kell fel -
tün tet ni a meg adott kulcs sza vak hasz ná la tá val.

Kü lön le ges ke ze lés igény lé sé re az aláb bi re pü lé sek jo go sul tak:
– kény szer hely zet ben lévõ re pü lé sek,
– hu ma ni tá ri us célú re pü lé sek,
– az élet men té sé vel kap cso la tos men tõ re pü lé sek, be le ért ve a be te gek és se be sül tek tény le ges szál lí tá sát vég zõ re pü -

lé se ket, va la mint az ezek nek a ren del te té si re pü lõ tér rõl tör té nõ el szál lí tá sa cél já ból vég zett re pü lé se ket. Ugyan csak ide -
tar toz nak az át ül te ten dõ szer vek, vér plaz ma és gyógy sze rek szál lí tá sai, valamint ezek elszállítása érdekében végzett
repülések,

– ku ta tó-men tõ re pü lé sek, és
– ál lam fõt/mi nisz ter el nö köt szál lí tó re pü lé sek.
A kulcs sza va kat jo go su lat la nul hasz nál ni tilos.
A meg fi gye lés vagy be mu ta tás cél já ból vég re haj tott Nyi tott Ég bolt (Open Sky) re pü lé sek men te sül nek az áram lás -

szer ve zé si in téz ke dé sek alól. A men tes ség nem vo nat ko zik a szál lí tást végzõ ilyen repülésekre.

Meg jegy zés: A Nyi tott Ég bolt re pü lé sek ál tal al kal ma zan dó lé gi jár mû azo no sí tó je lek kép zé si sza bá lya it a II. rész
2. pont ja tar tal maz za.

5.2. Ugyan csak kü lön le ges ke ze lést kell igé nyel ni az ATS-tõl az EUR RVSM lég tér ben GAT-ként mû köd ni szán dé -
ko zó ál lam i lé gi jár mû vek bõl álló kö te lék re pü lé sek üzem ben tar tó i nak, valamint a nem RVSM en ge dé lye zett ál lam i lé gi -
jár mû vek üzem ben tar tó i nak, amennyi ben a kért re pü lé si szint jük FL290 vagy e fö löt ti.

6. FPL-ek cím zé se

6.1. A re pü lé si ter vet az érin tett egy sé gek szá má ra tör té nõ to váb bí tás ér de ké ben meg kell cí mez ni, és a ren del ke zés re
álló táv köz lé si esz kö zök se gít sé gé vel a cím zet tek szá má ra el kell jut tat ni. Érin tett egy sé gek nek az in du lá si, valamint a
ren del te té si re pü lõt erek ATS egy sé gei, valamint a re pü lés ter ve zett út vo na lán lé gi for gal mi szol gá la to kat nyúj tó ATS
egy sé gek és a lé gi for ga lom áram lá sát szer ve zõ egy sé gek mi nõ sül nek. Ezen túl me nõ en bi zo nyos re pü lé sek szá má ra az
ille té kes ATS ha tó sá gok, a lé gi jár mû üzem ben tar tók vagy a re pü lõt erek a re pü lé si ter vek to váb bí tá sát egyéb cím zet tek
ré szé re is elõ ír hat ják.

Meg jegy zés: Az egyes ál la mok ban al kal ma zan dó cím zé si el já rá so kat a nem ze ti AIP-k tar tal maz zák.

6.2. IFPS zó nát érin tõ re pü lé sek

Meg jegy zés: Az IFPS zó ná ba tar to zó FIR-ek fel so ro lá sát a 9. pont tar tal maz za.

6.2.1. Az IFPS zó nát érin tõ re pü lé sek vo nat ko zá sá ban az IFR/GAT re pü lé sek re vo nat ko zó re pü lé si ter ve ket a zó nán
be lü li IFR/GAT re pü lé se ket ke ze lõ egye di ATS egy sé gek he lyett csak az IFPS ha re ni (Brüsszel) és bré tigny-i (Pá rizs)
egy sé gei szá má ra kell meg cí mez ni. Ezek az egy sé gek az IFPS zó nán be lül érin tett ATS egy sé gek ré szé re az FPL köz le -
ményt el jut tat ják.
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Ve gyes re pü lé sek ese tén (IFR/VFR és/vagy OAT/GAT) a VFR és OAT re pü lé si sza ka szo kat ke ze lõ IFPS zó nán be lü li 
ATS egy sé gek cí me it kü lön meg kell adni.

6.2.2. Az IFPS egy sé gek hez el jut ta tan dó re pü lé si terv köz le mé nyek nél ún. ket tõs cím zé si mód szert kell al kal maz ni,
amely nek jel lem zõ je, hogy a cím zet tek ro vat ba csak az IFPS egy sé gek cí me it kell be le fog lal ni, az egyéb cím zet te ket pe -
dig a fel adó ra vo nat ko zó tá jé koz ta tá so kat köve tõen, a szövegrész elsõ elemeiként kell feltüntetni.

Az IFPS a re pü lé si ter vet a ki té rõ re pü lõ tér(ek) szá má ra nem cí me zi meg. Ha a re pü lé si terv fel adó ja az FPL-t a ki té rõ
re pü lõ tér(ek)re is el akar ja jut tat ni, a ki té rõ re pü lõ tér(ek) cí me it a ket tõs cím zé si el já rás sal kell a fel adó nak az FPL
közleménybe foglalni.

1. Meg jegy zés: A ket tõs cím zé si rend szer rész le tes le írá sát az EUROCONTROL Ba sic CFMU Hand bo ok tar tal maz za.
2. Meg jegy zés: Az IFPS egy sé gek cí mei az aláb bi ak:

Há ló zat

IFPS egy sé gek cí mei

IFPU 1
Ha ren, Bel gi um

IFPU2
Bré tigny, Fran ce

AFTN EBBDZMFP LFPYZMFP

SITA BRUEP7X PAREP7X

6.3. A re pü lé si ter vek szét osz tá sá val meg bí zott szer vek AFTN vagy SITA há ló za to kon to váb bí tott re pü lé si terv köz -
le mé nyek he lyes cím zé sé ért az aláb bi ak szerint felelõsek:

a) az FPL-t az IFPS-hez köz vet le nül be nyúj tó lé gi jár mû üzem ben tar tó fe le lõs az FPL köz le mény he lyes
megcímzéséért

– az IFPS egy sé gek szá má ra,
– az IFPS zó nán kí vü li re pü lé si sza ka szon az érin tett ATS egy sé gek számára,
– az IFPS zó nán be lü li VFR vagy OAT re pü lé se ket fel ügye lõ egy sé gek szá má ra, ha ve gyes (VFR/IFR, GAT/OAT)

re pü lést hajt vég re, valamint
– az ille té kes ATS ha tó sá gok, a lé gi jár mû üzem ben tar tó és a re pü lõt erek ál tal eset le ge sen elõ írt egyéb cím zet tek

számára;
b) egyéb ese tek ben a re pü lé si ter vet szét osz tó szerv fe le lõs a va la mennyi érin tett ATS egy ség szá má ra tör té nõ meg -

cím zé sért. Ha azon ban a re pü lés jel le gé tõl füg gõ en az ille té kes ATS ha tó ság, a lé gi jár mû üzem ben tar tó vagy a re pü lõ tér
a re pü lé si terv to váb bí tá sát egyéb cím zet tek szá má ra is elõ ír ja, a re pü lé si terv be nyúj tó já nak felelõssége a külön kért
címzettek megadása.

7. Re pü lé si ter vek (FPL) össze gyûj té se és szét osz tá sa Bu da pest FIR-ben

7.1. Az IFPS-hez a lé gi jár mû üzem ben tar tó ál tal köz vet le nül el jut ta tott FPL-ek ese té ben az IFPS gon dos ko dik a köz -
le mény el jut ta tá sá ról az IFPS zó nán be lül érin tett va la mennyi ATS egy ség, az Eu ró pai Áram lás Szer ve zõ Köz pont, va la -
mint az üzem ben tar tó ál tal a köz le mény ben feltüntetett egyéb címzettek számára.

7.2. A Bu da pest–Fe ri he gyi re pü lés be je len tõ iro dá hoz be nyúj tott re pü lé si ter vek ese tén az iro da gon dos ko dik az FPL
el jut ta tá sá ról az érintettek számára.

7.3. Az AFIS egy sé gek kel ren del ke zõ re pü lõt ere ken be nyúj tott re pü lé si ter ve ket a re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó egy -
ség nek az aláb bi ak szerint kell továbbítania:

a) ha AFTN ter mi nál ren del ke zés re áll:
(i) bel föl di VFR re pü lé sek FPL-je it az aláb bi egy sé gek/cím zet tek szá má ra kell eljuttatni:
– Bu da pest ATS Köz pont (LHCCZIZX),
– az út vo na lon érin tett egyéb, AFTN ter mi nál lal ren del ke zõ AFIS egy sé gek, ha azok ille té kességi lég te rét a lé gi jár mû 

vár ha tó an átrepüli,
– a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Had mû ve le ti Köz pont Ka to nai Lé gi for gal mi Al osz tály Lé -

gi for gal mi Tá jé koz ta tó Szol gá lat (MH ÖHP HK KLA) (LHCCYWYX),
– a ren del te té si re pü lõ tér, ha az fel van sze rel ve AFTN ter mi nál lal,
– a ren del te té si re pü lõ tér ál tal elõ írt vagy a lé gi jár mû ve ze tõ je ál tal kért egyéb cím zet tek;
(ii) nem zet kö zi, vagy IFR, vagy ve gyes (IFR/VFR) re pü lé sek FPL-je it a Bu da pest–Fe ri he gyi re pü lés be je len tõ

(LHBPZPZX) szá má ra kell továbbítani.
b) Ha AFTN ter mi nál nem áll ren del ke zés re, a re pü lé si ter vet el sõd le ge sen te le fa xon, en nek hi á nyá ban te le fo non kell

továbbítani:
(i) bel föl di VFR re pü lés ese tén Bu da pest ATS Köz pont,
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(ii) nem zet kö zi, vagy IFR, vagy ve gyes (IFR/VFR) re pü lés ese tén a Bu da pest–Fe ri he gyi re pü lés be je len tõ
szá má ra.

7.4. A ren del te té si re pü lõ tér ATS egy sé gé nek ér te sí té se egy ter ve zett re pü lés ada ta i ról az aláb bi ak sze rint tör té nik:

Meg jegy zés: Ha a ren del te té si re pü lõ té ren ATS egy ség nincs, a lé gi jár mû ve ze tõ jé nek fe le lõs sé ge a re pü lõ tér meg fe le -
lõ tá jé koz ta tá sa.

Ha a ren del te té si re pü lõ té ren AFTN ter mi nál ren del ke zés re áll, a ren del te té si re pü lõ tér szá má ra az AFTN-n ke resz tül
fel adott FPL-eket ugyan csak AFTN-n ke resz tül to váb bít ják.

Te le fa xon fel adott vagy te le fo non kö zölt re pü lé si terv ese tén Bu da pest ATS Köz pont te le fo non to váb bít ja az ere de ti
re pü lé si terv ada ta it a ren del te té si re pü lõ tér ATS egy sé ge szá má ra.

Ha a ren del te té si re pü lõ té ren AFTN ter mi nál nem áll ren del ke zés re, a ren del te té si re pü lõ tér szá má ra az ere de ti re pü lé -
si ter vet ugyan csak te le fo non ke resz tül to váb bít ják. Elõ for dul hat azon ban, hogy va la mely ér ke zõ lé gi jár mû rõl Bu da pest
ATS Köz pont ere de ti re pü lé si terv ada to kat elõ ze tesen to váb bí ta ni nem tud, mi vel a köz pont ban a be ér ke zõ re pü lé si ter -
vek fel dol go zá sa au to ma ti ku san, az ATS sze mély zet ál tal nem lát ha tó mó don történik.

A fen ti ek tõl füg get le nül, a re pü lés meg kez dé se után a lé gi jár mû vár ha tó ér ke zé sé rõl/át adá sá ról az át adó ATS egy ség
szá mí tott ér ke zé si ada tok meg adá sá val az át adá si pont ra szá mí tott idõ elõtt leg alább 15 perc cel te le fo non tá jé koz tat ja az
AFIS egy sé get.

8. Te le fon- és te le fax szá mok

Te le fon Te le fax

Bu da pest ATS Köz pont Su per vi sor 06 (1) 291-6252 06 (1) 291-6252

Re pü lés tá jé koz ta tó
egy ség (FIC)

FPL be nyúj tás 06 (1) 296-9143 06 (1) 296-9150
06 (1) 296-9151

FPL le zá rá sa, elõ ze tes
tá jé koz ta tás kérés

Ke let 06 (1) 296-9103 –

Nyu gat 06 (1) 296-9102 –

Áram lás Szer ve zõ Cso port 06 (1) 296-9193 06 (1) 296-9152

Lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá ja (re pü lés be je len tõ)
Bu da pest–Ferihegy

06 (1) 296-6844 06 (1) 296-6925

9. Az IFPS zó ná ba tar to zó FIR-ek

Or szág FIR/UIR ICAO kód jel Or szág kód jel

Al bá nia Ti ra na LATI LA

Auszt ria Wien LOVV LO

Bel gi um Brus sels EBBU EB

Bosz nia és Her ceg ovi na Sa ra je vo LQSB LQ

Bul gá ria So fia LBSR LB

Var ra LBWR LB

Hor vát or szág Zag reb LDZO LD

Cip rus Ni co sia LCCC LC

Cseh Köz tár sa ság Pra ha LKAA LK

Dá nia Co pen ha gen EKDK EK

Finn or szág Tam pe re EFES EF

Ro va ni e mi EFPS EF

Fran cia or szág Pa ris LFFF LF

Re ims LFEE LF

Brest LFRR LF

Bor de a ux LFBB LF
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Or szág FIR/UIR ICAO kód jel Or szág kód jel

Mar se il le LFMM LF

Né met or szág Bre men EDWW ED

Dus sel dorf EDLL ED

Frank furt EDFF ED

Mun chen EDMM ED

Ber lin EDBB ED

Rhe in EDDU ED

Han no ver EDDV ED

Gö rög or szág At hi nai LGGG LG

Ma gyar or szág Bu da pest LHCC LH

Ír or szág Shan non EISN El

Sota EISN EI

Olasz or szág Roma LIRR LI

Brin di si LIBB LI

Milano LIMM LI

Litvánia Vilnius EYVL EY

Luxemburg Brussels EBBU EL

Macedónia Skopje LWSS LW

Málta Malta LMMM LM

Moldávia Chisinau LUKK LU

Monaco Marseille LFMM LN

Hollandia Amsterdam EHAA EH

Norvégia Oslo ENOS EN

Stavanger ENSV EN

Trondheim ENTR EN

Bodo ENBD/ENOB EN

Lengyelország Warszawa EPRL EP

Portugália Lisboa LPPC LP

Santa Maria LPPO LP

Románia Bucuresti LRBB LR

Szlovákia Bratislava LIBB LZ

Szlovénia Ljubljana LJLA LJ

Spanyolország Barcelona LECB LE

Madrid LECM LE

Canarias GCCC GC

Svédország Stockholm ESOS ES

Malmo ESMM ES

Sundsvall ESUN ES

Svájc Switzerland LSAS LS

Törökország Ankara LTAA LT

Istanbul LTBB LT

Ukrajna Lviv UKLV UK

Kyiv UKBV UK

Khazkiv UKHV UK

Odessa UKOV UK

Simferopol UKFV UK
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Or szág FIR/UIR ICAO kód jel Or szág kód jel

Egyesült Királyság London EGTT EG

Scottish EGPX EG

Szerbia és Montenegro Belgrade LYBA LY

II. RÉSZ

A REPÜLÉSI TERV ÛRLAP KITÖLTÉSE

1. Az FPL ûr lap jel lem zõi

Az egye di re pü lé si ter vek írás ban tör té nõ be nyúj tá sá ra szol gá ló FPL ûr lap há rom részbõl áll:
– a cím zet tek és a fel adás sal kap cso la tos ada tok fel tün te té sé re szol gá ló fej rész. Ezt a részt az FPL-t át ve võ egy ség töl -

ti ki, azon ban az FPL be nyúj tó ja itt fel tün tet he ti az ál ta la kü lön kért egyéb címzetteket,
– az alap ve tõ re pü lé si terv ada to kat tar tal ma zó kö zép sõ rész, ame lyet va la mennyi cím zett hez továbbítanak,
– ki egé szí tõ tá jé koz ta tá sok fel tün te té sé re szol gá ló rész. Ez a rész ál ta lá ban nem ke rül to váb bí tás ra a cím zet tek szá -

má ra, az itt kö zölt in for má ci ók az eset le ge sen szük sé ges ku ta tás és men tés szem pont já ból bír nak fon tos ság gal, és ezeket
csak külön kérésre továbbítják.

Az ûr la pon az egyes re pü lé si ada tok be írá sá ra ro va tok szol gál nak, egy ro vat több elem bõl is áll hat. Az egyes ro va -
tok/ele mek neve két nyel ven (an gol–ma gyar) van meg ad va.

Az egyes ro va tok szá mo zot tak (nem egy mást kö ve tõ szá mo zás sal), a szá mo zás és az írás je lek csak a re pü lé si terv
AFTN-en tör té nõ to váb bí tá sa és a ren del te té si ol da lon tör té nõ fel dol go zás szem pont já ból fon to sak.

A ki töl tött FPL ûr lap alap ján a re pü lé si ter vet át ve võ egy ség az AFTN-en tör té nõ to váb bí tás ér de ké ben ún. FPL köz le -
ményt szer keszt és jut tat el az érin tet tek szá má ra meg fe le lõ táv köz lé si esz köz se gít sé gé vel. A ka pott FPL köz le mé nyek
fel dol go zá sa a cím zet tek ál tal ja va részt au to ma ti ku san, szá mí tó gé pes esz kö zök kel tör té nik. Rend kí vül fon tos, hogy a
köz le mény alap já ul szol gá ló FPL ûr la pot annak be nyúj tó ja az elõ írt mó don és for má ban tölt se ki.

2. Az FPL ûr lap ki töl té se

2.1. Ál ta lá nos elõ írások
Ha csak az egyes me zõk vi szony la tá ban kü lön je lez ve nincs, va la mennyi me zõt ki kell tölteni.
Az ada to kat az elsõ ren del ke zés re álló ka rak ter hely tõl kezd ve kell be ír ni, a fenn ma ra dó he lye ket üre sen kell hagy ni.
Az óra-idõ ket 24 órás idõ rend szert hasz nál va, 4 szám jeggyel (órák és per cek), UTC-ben kell be ír ni. A szá mí tott re pü -

lé si idõt ugyan csak 4 szám jeggyel (órák és per cek) kell be ír ni.
A re pü lé si terv ben hasz nált „re pü lõ tér” ki fe je zés olyan te rü le tet is je lent het, amely nem ki épí tett re pü lõ tér, de meg ha -

tá ro zott tí pu sú lé gi jár mû vek (pl. he li kop te rek, bal lo nok) is hasz nál hat ják.
Az ûr la pot jól ol vas ha tó nyom ta tott nagy be tûk kel kell ki töl te ni, fa xon tör té nõ to váb bí tás ese tén a ki töl tés hez fe ke te

szí nû író esz közt (vagy író gé pet) kell hasz nál ni.

2.2. Az FPL ûr lap ro va ta i nak és me zõ i nek ki töl té se

7. ro vat: LÉGIJÁRMÛ AZONOSÍTÓ JELE
Min. 2, max. 7 ka rak ter rel írja be:
ke res ke del mi re pü lés ese tén a já rat szá mot, ha ilyen van, pl. MAH101
vagy a lé gi jár mû lajst rom je lét, pl. HAANB
Szó közt, vagy írás je let hasz nál ni nem le het.
A ké sõb bi rá dió össze köt te té sek so rán a be írt azo no sí tó je let kell hasz nál ni.
Az egyes já ra tok rá dió táv be szé lõ hí vó je le it az ICAO Doc 8585 ki ad vá nya (De sig na tors for airc raft ope rat ing

 agencies, ae ro na u ti cal aut ho ri ti es and ser vi ces) tar tal maz za.
Kö te lék re pü lés ese tén a ve zér gép, illetve az ATS-sel rá dió össze köt te tést tar tó lé gi jár mû azo no sí tó je lét kell fel tün tet ni 

és a 18. ro vat ban REG/je lö lést hasz nál va kell meg ad ni a kí sé rõ lé gi jár mû vek lajst rom je lét.
A Nyi tott Ég bolt ke re tén be lül vég re haj tott re pü lé sek ese tén az OSY hí vó jel hasz ná lan dó. Az ilyen re pü lé sek há rom

cso port ba tar toz hat nak, a cso port je lö lést az aláb bi ak sze rint kell meg ad ni a hí vó jel utol só be tû je ként
F: Fel de rí tõ célú re pü lés, a 18. ro vat ban az STS/ATFMEXEMTAPPROVED fel tün te té sé vel és egy arra vo nat ko zó

meg jegy zés sel, hogy a re pü lés út vo na la az érin tett nem ze ti ha tó sá gok kal egyez te tés re ke rült,
D: Be mu ta tó célú re pü lés, a 18. ro vat ban ugyan csak fel kell tün tet ni az STS/ATF ME XEM TAPP RO VED-t és be le -

fog lal ni a meg jegy zést, hogy a re pü lés út vo na la az érin tett nem ze ti ha tó sá gok kal egyez te tés re ke rült,
T: Szál lí tás cél já ból vég zett re pü lés. A re pü lést nor mál re pü lés ként ke ze lik, a 18. ro vat ban sem mit sem kell fel tün tet ni.
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8. ro vat: REPÜLÉSI SZABÁLYOK ÉS A REPÜLÉS TÍPUSA
Re pü lé si sza bá lyok (1 ka rak ter)
Írja be a re pü lé si sza bá lyo kat az aláb bi ak sze rint:
I ha IFR,
V ha VFR,
Y ha elõ ször IFR majd VFR,
Z ha elõ ször VFR majd IFR,
„Y” és „Z” hasz ná la ta ese tén a 15. ro vat ban tün tes se fel azt a pon tot/pon to kat, ahol a re pü lé si sza bá lyok meg vál toz ta -

tá sát tervezik.
Re pü lés tí pu sa (1 ka rak ter)
Írja be a re pü lés tí pu sát az aláb bi ak sze rint:
S me net rend sze rin ti ke res ke del mi re pü lés,
N nem-me net rend sze rin ti re pü lés,
M ka to nai re pü lés,
G ál ta lá nos célú re pü lés, be le ért ve a sport, ma gán és taxi re pü lé se ket,
X egyéb, be le ért ve a VIP, men tõ, rend õrségi, tûz ol tó, ka lib rá ló, gya kor ló, mun ka re pü lé se ket stb.
Ka to nai re pü lé sek ese tén:
– tel jes egé szé ben OAT re pü lé sek ese tén 18. ro vat ban STS/je lö lést köve tõen tün tes se fel a re pü lés jellegét,
– ve gyes re pü lés ese tén a 15. ro vat ban tün tes se fel azt a pon tot/pon to kat, ahol a ka to nai re pü lés jel le gé nek (GAT vagy 

OAT) meg vál toz ta tá sát tervezik.

Meg jegy zés: GAT re pü lé sek nek a pol gá ri sza bá lyok nak meg fele lõen vég re haj tott re pü lé sek mi nõ sül nek. OAT re pü lé -
sek nek a ka to nai re pü lé si el já rá so kat kö ve tõ spe ci á lis ka to nai re pü lé sek mi nõ sül nek, eze ket általában a katonai ATC
egységek irányítják.

„X” hasz ná la ta ese tén STS/, RMK/, vagy STA YlN FOn/ je lö lést hasz nál va adja meg a re pü lés jellegét.

9. ro vat: LÉGIJÁRMÛVEK SZÁMA, TÍPUSA ÉS TURBULENCIA KATEGÓRIÁJA
Lé gi jár mû vek szá ma (1 vagy 2 ka rak ter):
Írja be a lé gi jár mû vek szá mát, ha az egy nél több, te hát csak kö te lék re pü lés ese tén kell kitölteni.
Lé gi jár mû tí pu sa (2–4 ka rak ter):
Írja be a lé gi jár mû tí pu sát az ICAO „Lé gi jár mû Tí pus Je lö lé sek” (Doc 8643) címû ki ad vány ban meg adot tak szerint.

Meg jegy zés: A ki ad vány sze rint a vi tor lá zó gé pek re a „GLID”, a bal lo nok ra a „BALL”, a lég ha jó ra a „SHIP” és az
ult ra könnyû lé gi jár mû vek re az „ULAC” je lö lé se ket kell használni.

Ha a lé gi jár mû(vek) tí pu sa(i) ré szé re ilyen je lö lést nem osz tot tak ki, ír jon be ZZZZ-t.
Egye di lé gi jár mû, il let ve azo nos tí pus ból álló kö te lék ese tén a 18. ro vat ban TYP/-t köve tõen nyílt szö veg gel adja meg

a lé gi jár mû típusát.
Több tí pus ból álló kö te lék ese tén:
– ha a lé gi jár mû vek tí pu sa nem is mert, a 9. ro vat ban a lé gi jár mû vek da rab szá mát köve tõen a lé gi jár mû tí pust

ZZZZ-vel kell meg ad ni, és a 18. ro vat ban a lé gi jár mû tí pu so kat a TYP/ és RMK/ t köve tõen kell be ír ni, úgy, hogy a TYP/ 
után a leg ki sebb tel je sít mé nyû tí pust kell be ír ni, az RMK/ után pe dig az egyéb típusokat kell felsorolni,

pl. 9. ro vat: 2ZZZZ/M, 18. ro vat: TYP/D9FF RMK/SECOND AC TYPE D7FF
– ha a lé gi jár mû vek tí pu sa is mert, a 9. ro vat ban a lé gi jár mû vek da rab szá mát köve tõen a leg ki sebb tel je sít mé nyû lé gi -

jár mû tí pus je lö lé sét kell be ír ni, az egyéb lé gi jár mû vek tí pu sa it pe dig a 18. rovatban RMK/ után kell felsorolni,
pl. 9. ro vat: 2BE20/M 18. ro vat: RMK/SECOND AC TYPE BE9L.
Tur bu len cia ka te gó ria (1 ka rak ter):
Írja be a tört vo nás után a kö vet ke zõ be tûk va la me lyi két a lé gi jár mû tur bu len cia ka te gó ri á já nak jelzésére:
H ha az en ge dé lye zett ma xi má lis fel szál ló tö meg (MTOW) 136 000 kg vagy több,
M ha az MTOW ki sebb mint 136 000 kg, de több mint 7000 kg,
L ha az MTOW 7000 kg, vagy ki sebb.

10. ro vat: BERENDEZÉSEK (kom mu ni ká ci ós, na vi gá ci ós és meg kö ze lí té si)
A mezõ elsõ ré szé be (max. 10 ka rak ter) ír jon be egy ka rak tert az aláb bi ak sze rint:
S ha az út vo nal le re pü lé sé hez és a meg kö ze lí tés vég re haj tá sá hoz szük sé ges alap ve tõ kom mu ni ká ci ós és na vi gá ci ós

be ren de zé sek ren del ke zés re áll nak és mû kö dõ ké pe sek, vagy
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N ha az út vo nal le re pü lé sé hez és a meg kö ze lí tés vég re haj tá sá hoz a szük sé ges kom mu ni ká ci ós és na vi gá ci ós be ren de -
zé sek nem áll nak ren del ke zés re, vagy üzem kép te le nek, vagy a lé gi jár mû ve ze tõ je nincs fel jo go sít va a lé gi jár mû be sze -
relt alap ve tõ na vi gá ci ós be ren de zé sek hasz ná la tá ra,

és/vagy ír jon be az aláb bi be tûk bõl egyet vagy töb bet a ren del ke zés re álló és mû kö dõ be ren de zé sek jelzésére:

1. Meg jegy zés: Bu da pest FIR-ben alap ve tõ kom mu ni ká ci ós és na vi gá ci ós be ren de zé sen a VHF rá dió be ren de zés, rá -
dió irány tû, VOR és ILS vevõ értendõ.

2. Meg jegy zés: Nem zet kö zi re pü lés ese tén az S betû csak fe dél ze ti RNAV be ren de zés meg lé te ese tén használható.

C LORAN C
D DME
F Rá dió irány tû
G GNSS R
H HF rá dió be ren de zés
I Iner ci á lis be ren de zés
J Adat kap cso lat (data link)
K MLS
L ILS
M Ome ga
O VOR
R RNP ké pes ség
T TACAN
U UHF rá dió be ren de zés
V VHF rá dió be ren de zés
W RVSM ké pes ség
Y 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés sel való fel sze relt ség
Z Egyéb be ren de zé sek

Meg jegy zé sek:
– a „J” hasz ná la ta ese tén a 18. ro vat ban DAT/je lö lést hasz nál va egy vagy több ka rak ter rel adja meg a ren del ke zés re

álló be ren de zést,
– az „R” je lö lés a te rü le ti na vi gá ci ós (RNAV) re pü lé si ké pes ség (RNP5) jel zé sé re hasz ná lan dó,
– RNAV ké pes ség gel nem ren del ke zõ ál lam i lé gi jár mû vek EUR(opa) kör ze ten be lül tör té nõ re pü lés so rán az „S” és

„R” je lö lé se ket nem hasz nál hat ják. RNAV ké pes ség gel nem ren del ke zõ, és ez alól fel men tést ka pott ál lam i lé gi jár mû vek -
nek a fel men tést a 18. ro vat ban STS/-t köve tõen kell je lez ni,

– az RVSM ké pes sé get a kért re pü lé si szint tõl füg get le nül „W” be írá sá val je lez ni kell a 10. ro vat ban. Kö te lék re pü lést 
vég re haj tó ál lam i lé gi jár mû vek nek azon ban – füg get le nül RVSM en ge dé lye zé si stá tu suk tól – nem sza bad be ír ni uk a
„W” be tût,

– a „Z” hasz ná la ta ese tén a 18. ro vat ban COM/ és/vagy NAV/je lö lést hasz nál va fel kell tün tet ni az egyéb be ren de zé -
se ket.

A 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés sel tör té nõ fel sze relt sé get kü lön jelezni kell.
– ,,S” hasz ná la ta ese tén is; és
– ak kor is, ha a ter ve zett re pü lé si ma gas ság nem in do kol ja a 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés meg lé tét,

azon ban az adott lé gi jár mû ké pes olyan lég tér ben mû köd ni, ahol a 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés sel való
felszereltséget elõírták.

Ha a lé gi jár mû ilyen rá dió ké szü lék kel nincs fel sze rel ve, az „Y”-t ér te lem sze rû en nem kell beírni.
Ha a lé gi jár mû szá má ra a 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés sel tör té nõ fel sze relt sé gi kö ve tel mény nem vo nat -

ko zik, a fel men tést a 18. ro vat ban STS/-t köve tõen kell jelezni.

A mezõ vé gén ta lál ha tó tört vo na lat köve tõen:
a fe dél ze ti vá lasz adó ra (transz pon der) vo nat ko zó in for má ci ót kell meg ad ni, az aláb bi egy ka rak te res je lö lé sek va la me -

lyi ké nek feltüntetésével:
N nincs transz pon der, vagy üzem kép te len,
A „A” mód 4096 kód be ál lí tá si le he tõ sé gû transz pon der,
C „A” és „C” mód 4096 kód be ál lí tá sú le he tõ sé gû transz pon der,
S „S” módú transz pon der lé gi jár mû azo no sí tó jel és nyo más ma gas ság to váb bí tás sal,
I „S” módú transz pon der lé gi jár mû azo no sí tó jel to váb bí tás sal, de nyo más ma gas ság to váb bí tás nél kül,
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P „S” módú transz pon der nyo más ma gas ság to váb bí tás sal, de lé gi jár mû azo no sí tó jel to váb bí tá sa nél kül,
X „S” módú transz pon der lé gi jár mû azo no sí tó jel és nyo más ma gas ság to váb bí tás nél kül.

A transz pond er re uta ló je lö lés után köz vet le nül egy ka rak ter rel je lez he tõ, hogy a lé gi jár mû fel van sze rel ve fe dél ze ti
na vi gá ci ós be ren de zé sek tõl szár ma zó ada tok au to ma ti kus to váb bí tá sát végzõ berendezéssel (ADS).

D ADS be ren de zés sel fel sze relt.

13. ro vat: INDULÁSI REPÜLÕTÉR ÉS IDÕ
In du lá si re pü lõ tér (4 ka rak ter):
Írja be az in du lá si re pü lõ tér 4-be tûs ICAO hely ség je lö lé sét, pl. LHBP, EGKK.
Ha az in du lá si re pü lõ tér nek nem osz tot tak ki hely ség je lö lést, vagy a lé gi jár mû te rep rõl hajt ja vég re a fel szál lást, ír jon

be ZZZZ -t, és a 18. ro vat ban DEP/je lö lést hasz nál va adja meg az indulás helyét.
Bu da pest FIR-bõl tör té nõ in du lás ese tén az in du lás he lyét föld raj zi ko or di ná ták kal vagy az ah hoz leg kö ze lebb esõ – a

ma gyar AIP mel lék le tét ké pe zõ ICAO 1:500 000 Lé gi for gal mi Tér ké pen fel tün te tett – település nevével kell megadni.
Idõ (4 ka rak ter):
Írja be a szá mí tott fék ol dá si idõt (EOBT), azaz azt az idõ pon tot, ami kor ra a for gal mi elõ tér rõl a fel szál lás hoz tör té nõ

el gu ru lást tervezik.

Meg jegy zés: A le ve gõ bõl be nyúj tott re pü lé si ter vek vé te le so rán a föld i ATS egy sé gek in du lá si re pü lõ tér ként az AFIL
je lö lést hasz nál hat ják.

15. ro vat: ÚTVONAL
Uta zó se bes ség (max. 5 ka rak ter):
Írja be a tény le ges ön se bes sé get (TAS) a re pü lés elsõ, vagy tel jes sza ka szá ra az aláb bi mér ték egy sé gek és mó dok

alkalmazásával:
– cso mók ban tör té nõ meg adás ese tén N és négy szám jegy, pl. N0355
– ki lo mé ter/órá ban tör té nõ meg adás ese tén K és négy szám jegy, pl. K0830
– tény le ges Mach-ban tör té nõ meg adás ese tén M és há rom szám jegy, pl. 0,82 Mach = M082

Meg jegy zés: Mach-ban tör té nõ se bes ség meg adás csak ab ban az eset ben le het sé ges, ha az érin tett or szág lég ügyi ha -
tó sá ga ezt kü lön engedélyezi.

Uta zó ma gas ság (max. 5 ka rak ter):
Írja be a ter ve zett uta zó ma gas sá got a re pü lés elsõ, vagy tel jes sza ka szá ra az aláb bi mér ték egy sé gek al kal ma zá sá val:
– re pü lé si szint ben tör té nõ meg adás ese tén F és há rom szám jegy, pl. F330,
– láb ban ki fe je zett ten ger szint fe let ti ma gas ság sze rin ti meg adás ese tén A és há rom szám jegy (100 lá bas egy sé gek),

pl. A045 (4500 láb QNH ma gas ság),
– mé ter stan dard-ben tör té nõ meg adás ese tén S és négy szám jegy (10 mé te res egy sé gek), pl. S 1130 (11 300 mé ter

stan dard),
– mé ter ben ki fe je zett ten ger szint fe let ti ma gas ság sze rin ti meg adás ese tén M és négy szám jegy (10 mé te res egy sé -

gek), pl. M0060 (600 mé ter QNH ma gas ság),
– el len õr zött lég té ren kí vül vég re haj tott VFR re pü lé sek ese tén ebbe a me zõ be VFR be tû ket is le het írni.
Ha nem zet kö zi re pü lés so rán olyan FIR ha tárt ter vez nek ke resz tez ni, ahon nan a ko ráb bi tól el té rõ mér ték egy ség rend -

szert kell hasz nál ni, az út vo nal me zõ ben meg kell adni azt a pon tot, ahon nan az új mér ték egy ség rend szert hasz nál ják, az
új mér ték egy ség rend szer ben ki fe je zett ada tok kal együtt (az el já rás meg egye zik a se bes ség/ma gas ság meg vál toz ta tás
mód já val).

Bu da pest FIR-ben az uta zó ma gas sá go kat:
– az át vál tá si szin ten, vagy fe let te ter ve zett re pü lé sek ese tén: re pü lé si szin tek sze rint, pl. F110
– az át vál tá si ma gas sá gon, vagy alat ta ter ve zett re pü lé sek ese tén pe dig: láb ban, vagy mé ter ben ki fe je zett ten ger szint

fe let ti ma gas ság ban, pl. A025, vagy M0075 kell meg ad ni.

Út vo nal me zõ (ka rak ter szám nem meg ha tá ro zott)
Út vo nal ele mek
Az út vo nal me zõ csak meg ha tá ro zott ele me ket tar tal maz hat. Az út vo nal le írás egyes ele me it szó köz zel kell el vá lasz ta ni.
Az egyes ele mek a kö vet ke zõk le het nek:
1. út vo nal kód je lö lés (2–7 ka rak ter): az út vo nal ra, vagy út vo nal sza kasz ra ki osz tott kód je lö lés, be le ért ve az ATS út vo na lak 

kód je lö lé sét, a szab vány mû sze res in du lá si el já rá so kat (SID) és szab vány ér ke zé si el já rá so kat (STAR) ahol ezek alkalmaz -
hatók (pl. A4, UW42, H26, SPI1A), és egyéb egyez te tett kód je lö lé se ket, (pl. OAT re pü lé si út vo nal kód je lö lé se).

Meg jegy zés: Euró pai re pü lõt erek ese tén, ha a he lyi elõ írások más képp nem ren del kez nek, SID-ket és STAR-okat ne
fog lal ja nak bele az út vo nal le írás ba.
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2. fon tos pont je lö lé se, ami le het:
– a pont szá má ra ki osz tott kód je lö lés (2–5 ka rak ter), pl. MN, TPS, BALVA,
– csak fo ko kat tar tal ma zó föld raj zi ko or di ná ta (7 ka rak ter), pl. 47N021E, 23S037W,
– fo ko kat és per ce ket tar tal ma zó föld raj zi ko or di ná ta (11 ka rak ter) pl. 4712N02135E, 3612S04512W,
– irány szög és tá vol ság va la mely na vi gá ci ós be ren de zés tõl (8 vagy 9 karakter).
Az elsõ két vagy há rom ka rak ter a VOR vagy NDB jele, me lyet szó köz nél kül, a mág ne ses irányt és a ten ge ri mér föld -

ben mért tá vol sá got jel zõ 3-3 szám jegy kö vet, pl. BUG-tól 90 fok ra és 30 NM-re lévõ pont je lö lé se: BUG090030,
– az ICAO 1:500 000 Lé gi for gal mi Tér ké pen fel tün te tett te le pü lés neve (csak el len õr zött lég té ren kí vül ter ve zett

VFR re pü lé si szakasz leírásához).
A szám je gyek elõ írt szá mát nul la be ik ta tá sá val kell ki ala kí ta ni, ha szükséges.

3. uta zó se bes ség és/vagy uta zó ma gas ság vál toz ta tás he lye (max. 21 karakter):
az a pont, ahol az uta zó se bes ség, és/vagy uta zó ma gas ság meg vál toz ta tá sát ter ve zik, amit egy tört vo nás és az uta zó se -

bes ség, va la mint az uta zó ma gas ság ér té kei kö vet nek, még ak kor is, ha csak az egyik ér ték vál to zik. Szóközt használni
nem lehet.

Pl. MN/N0420F350, OBETA/N0435F330,
4602N02135E/N0450F330, BUG120025/N0250F130

4. re pü lés jel le gé nek meg vál toz ta tá si he lye (max. 20 ka rak ter):
az a pont, ahol a re pü lés jel le gé nek (GAT – pol gá ri sza bá lyok sze rint vég zett re pü lé sek, OAT – spe ci á lis ka to nai re pü -

lé sek) meg vál toz ta tá sát ter ve zik, amit egy szó köz és az új re pü lé si jelleg megadása követ.
Pl. BUG OAT, NORAH/N0350F110 GAT

5. re pü lé si sza bá lyok meg vál toz ta tá sa (3 ka rak ter):
a pont ne vé nek, il let ve he lyé nek meg adá sát köve tõen egy szó köz után:
VFR be tûk, ha a vál toz ta tás IFR-rõl VFR-re és
IFR be tûk, ha a vál toz ta tás VFR-rõl IFR-re tör té nik.
Pl. BUG VFR, TPS/N0200F120 IFR, NORAH/N0180A025 GAT VFR

Meg jegy zés: A szó köz zel tör té nõ el vá lasz tás va la mennyi or szág ban hasz nál ha tó. Bu da pest FIR-en kí vül az el vá lasz -
tás tört vo nal lal is történhet.

6. uta zó emel ke dés jel zé se (max. 28 ka rak ter):
C be tût kö ve tõ tört vo nás után az uta zó emel ke dés meg kez dé sé nek pont ja, majd is mét tört vo nás, utá na az uta zó emel ke -

dés köz be ni se bes ség, az uta zó emel ke dé si ré teg két szél sõ ma gas sá ga, vagy az a ma gas ság, amely fe lett az uta zó emel ke -
dést ter ve zik és utá na a PLUS betûk. Szóközt használni nem lehet.

Pl. C/48N050W/M082F290F350, C/48N050W/MO82F290PLUS
Bu da pest FIR-en be lü li re pü lé si sza ka szok ra uta zó emel ke dést nem le het jelezni.

7. út vo na li vá ra ko zás jel zé se (STAY ka rak ter so ro zat, kör zet és vá ra ko zá si idõ):
Az el já rás csak út vo na lon ter ve zett spe ci á lis vá ra ko zá sok jel zé sé re hasz nál ha tó, pl. VOR be re pü lés, üzem anyag fel vé -

tel, légi fényképezés stb.
A lég tér be tör té nõ be lé pés pont ja után szó köz zel be kell írni STAY ka rak ter so ro za tot és szó köz nél kül a vá ra ko zá si

lég tér sor szá mát 1–9-ig (kö te le zõ elem, ak kor is be íran dó, ha csak egy lég tér ben haj ta nak vég re spe ci á lis re pü lést), tört -
vo nás, utá na négy ka rak ter rel óra-perc ben a ter ve zett vá ra ko zá si idõ, és ezt köve tõen szó köz zel be kell írni a lég tér bõl
tör té nõ ki lé pés tervezett pontját (mely azonos lehet a belépési ponttal).

Pl. SVR STAY1/0030 SVR, ... SVR STAY1/0045 SVR BUG STAY2/0100 BUG...
Az egyéb tá jé koz ta tá sok ro vat ban ezen túl me nõ en meg kell adni az egyes lég te rek ben ter ve zett feladatokat.

A re pü lé si út vo nal le írá sá nak ál ta lá nos szabályai
Nem zet kö zi re pü lé sek ese tén, ha in du lás elõtt a lé gi jár mû sze mély ze te arra szá mít, hogy a re pü lés vég re haj tá si kö rül -

mé nye i tõl füg gõ en (pl. üzem anyag-mennyi ség) re pü lés köz ben dön ti el, hogy a re pü lést egy mó do sí tott ren del te té si re -
pü lõ té rig foly tat ja, a re pü lé si ter vet az ere de ti ren del te té si re pü lõ té rig ter je dõ sza kasz ra kell ki töl te ni, és az egyéb tá jé -
koz ta tá sok ro vat ban kell je lez ni a módosított rendeltetési repülõteret és ha lehet, az oda vezetõ útvonalat.

Ki je lölt ATS út vo na la kon tör té nõ re pü lé sek:
Az út vo nal kez de té nek meg adá sá hoz írja be:
– an nak a fon tos pont nak a kód je lö lé sét, ahol a SID be fe je zõ dik és az azt kö ve tõ ATS út vo nal jelölését,
pl. TORNO UY52..., SUI UR232..., vagy
– ha az in du lá si re pü lõ té ren SID-k nin cse nek ki je löl ve, a DCT (di rekt) be tû ket, az elsõ ATS út vo nal hoz való csat la -

ko zás pont ját és az ATS út vo nal je lö lé sét.
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Ezt köve tõen be kell írni min den olyan pon tot, ahol:
– az út vo nal,
– az uta zó se bes ség vagy uta zó ma gas ság,
– a re pü lé si sza bá lyok, vagy
– a re pü lés jel le gé nek meg vál toz ta tá sát

ter ve zik.
Az ATS út vo nal ala csony lég té ri és ma gas lég té ri át me ne té nek pont ját nem kell kü lön je lez ni. Ügyel ni kell azon ban

arra, hogy a meg adott uta zó ma gas ság nak meg fele lõen az ATS út vo nal ala csony-, il let ve ma gas lég té ri kód jelölését
tüntessék fel.

Meg jegy zé sek:
Uta zó se bes ség nek, illetve uta zó ma gas ság nak a re pü lés je len tõs sza ka szán tar tott se bes ség, illetve ma gas ság mi nõ sül. 

Az uta zó se bes ség re tör té nõ gyor sí tás, illetve a le szál lás hoz tör té nõ las sí tás, valamint az uta zó ma gas ság ra tör té nõ emel -
ke dés, illetve süllye dés vál to zá so kat nem kell fel tün tet ni.

Uta zó se bes ség vál toz ta tás nak az 5%-ot el érõ se bes ség vál toz ta tás mi nõ sül.

Ez után min den eset ben be kell írni:
– a kö vet ke zõ ATS út vo nal sza kasz je lö lé sét, még ak kor is, ha ez meg egye zik az elõ zõ vel, vagy
– a DCT be tû ket, ha a kö vet ke zõ pont ra tör té nõ re pü lés nem ki je lölt ATS út vo na lon történik.
Ugyan csak DCT be tû ket kell hasz nál ni az azo no sí tó je lö lés nél kü li ún. „ATS” út vo na lat ki je lö lõ két pont között.
Nem kell DCT-t hasz nál ni:
– föld raj zi ko or di ná ták kal vagy irány szög gel és tá vol ság gal meg adott pon tok között, és
– bel föl di VFR re pü lé sek ese tén, il let ve bel föl di VFR re pü lé si sza ka szok ra.
Az út vo nal be fe je zé sé nek meg adá sá hoz írja be az in du lás nál le ír tak hoz hasonlóan:
– an nak a fon tos pont nak a kód je lö lé sét, ahon nan a ren del te té si re pü lõ tér re ve ze tõ STAR kezdõdik,
pl.... UG104 ALB, UG 18 LARKI, vagy
– ha a ren del te té si re pü lõ té ren STAR-ok nin cse nek ki je löl ve, az utol só ATS út vo nal je lö lé se után az út vo nal el ha gyá -

sá nak pont ját, mely le het pl. a TMA be lé põ pont, vagy a ren del te té si re pü lõt eret ki szol gá ló na vi gá ci ós berendezés és a
DCT betûket.

Pél dák az ATS út vo na lon vég re haj tott re pü lé sek út vo na lá nak leírására:
DCT SUMIR UM985 MALUG UP978 VIW UP976 GRZ UY570 GOTAR Y58 VEBOS
TLL UM857 PODAN UZ200 DEMOP Z201 AGMAS DCT
DCT JAN G376 TABIN/N0270F210 G376 ANEXA
GERGA UM725 HDO UM748 KOPIT UL620 ROMIS UL601 PITOK UL867 NEPOT UN127 BLO DCT NORAH

M986 SAG VFR DCT NCS DCT

Ki je lölt ATS út vo na la kon kí vül vég re haj tott re pü lé sek
Ír jon be ál ta lá ban nem több, mint 30 perc re pü lé si idõ nyi tá vol ság ra, vagy ma xi mum 200 NM tá vol ság ra lévõ pon to -

kat, be le ért ve azo kat a pon to kat is, ahol se bes ség, uta zó ma gas ság, út irány, re pü lé si jel leg, vagy a re pü lé si sza bá lyok
meg vál toz ta tá sát ter ve zik. Az egyes pon tok közé írja be a DCT be tû ket, ha csak a két érin tett pon tot nem föld raj zi ko or di -
ná ták kal, vagy irányszöggel és távolsággal határozzák meg.

Meg jegy zés: Bi zo nyos te rü le te ken, pl. óce á nok fe let ti re pü lé sek re az ille té kes ATS ha tó sá gok egyéb pon tok fel tün te té -
sét is elõírhatják.

Bu da pest FIR-re vo nat ko zó egye di elõ írások
Va la mennyi Bu da pest FIR ha tá rát ke resz te zõ re pü lés ese tén a re pü lé si terv ben fel kell tün tet ni a FIR ha tár ra vo nat ko -

zó tel jes szá mí tott repülési idõt (EET).
A nem el len õr zött lég tér bõl el len õr zött lég tér be tör té nõ be lé pés pont ját az út vo nal le írá sa so rán fel kell tüntetni.
Az ál lam ha tár men ti kor lá to zott lég tér ben ter ve zett re pü lé sek re be nyúj tott FPL-ken a 18. ro vat ban

RMK/ADIZFLIGHT je lö lést kell hasz nál ni, ki egé szít ve a ka to nai lég ügyi ha tó ság en ge dé lye zõ határozatának számával.

OAT re pü lé sek út vo nal le írá sa
Az OAT re pü lé sek út vo na lá nak, vagy az OAT út vo nal sza kasz le írá sát az aláb bi ak sze rint le het végrehajtani:
– a ka to nai és pol gá ri szer vek kö zött egyez te tett kód je lö lés hasz ná la tá val,

Meg jegy zés: OAT re pü lé sek re egyez te tett kód je lö lé sek egye lõ re nin cse nek.
– föld raj zi ko or di ná ták se gít sé gé vel.
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Ve gyes jel le gû re pü lé sek ese tén az OAT, illetve GAT re pü lé si sza ka szok át me ne ti pont jai csak nem zet kö zi leg köz zé -
tett fon tos pon tok le het nek, pl. BUG OAT, ROMKA GAT.

Az út vo nal le írás nál le he tõ ség van több fog lalt re pü lé si ma gas ság jel zé sé re, pl. le ve gõ ben tör té nõ tan ko lás ese tén. Ek -
kor meg kell adni az érin tett út vo nal pon tot, a hoz zá tar to zó se bes sé get és B be tû vel elválasztva a magasságtartományt.

Pl. BUG/N0430F250BF280. (Ez után a pont után OAT/GAT át me ne tet is je lez ni le het.)

Spe ci á lis re pü lé si fel ada tok út vo nal le írá sa

He lyi IFR GAT gya kor ló re pü lé sek ese tén a re pü lés út vo na lát az érin tett na vi gá ci ós be ren de zé sek meg adá sá val le het
le ír ni. Pl. DCT TPS DCT.

Meg jegy zé sek:

Na vi gá ci ós be ren de zés be re pü lé se, re pü lés köz ben üzem anyag-fel vé tel, lé gi fo tó stb. jel zé sé rõl lásd a fent le írt sza bá -
lyo kat.

Gya kor ló és ka lib rá ló re pü lé sek ese tén re pü lés tí pus jel zõ ka rak ter ként az „X”-t kell hasz nál ni.

A rend õrségi he li kop te rek köz úti for ga lom-el len õr zé se cél já ból vég re haj tott re pü lé sei ese tén a Bu da pest te rü le te fö -
löt ti re pü lést a „FOREL” szó val je lez zék a re pü lé si terv út vo nal ro va tá ban, és a 18. ro vat ban, RMK/-t köve tõen le het
nyílt szö veg gel megadni az ellenõrzés pontos helyét.

Pél dák az ATS út vo na la kon kí vül vég re haj tott bel föl di re pü lé sek út vo na lá nak leírására:

Du na ke szi–Gö döl lõ: DCT (VFR vagy IFR re pü lés)

Bu da pest Fe ri hegy–Nyír egy há za: JBR NCS (VFR re pü lés)

Sze ged–Bu da örs: BUG OTSA MOLNA (VFR re pü lés)

Bu da örs–Sió fok: DCT PUSTA DCT SVR DCT (IFR re pü lés)

Bu da pest Fe ri he gyi gya kor ló re pü lés (IFR): DCT TPS DCT

FL 195 fe lett vég re haj tott VFR re pü lé sek

FL195 (5950 m STD) fe lett, az el len õr zött lég tér ben vég re haj tan dó VFR re pü lé sek ese tén a 18. ro vat ba kell be ír ni a
ter ve zett fel ada tot, va la mint az út vo nal me zõ ben min den eset ben fel kell tün tet ni azt a föld raj zi vagy fon tos pon tot, amely 
fe lett ke resz tez ni kí ván ják a FL195 (5950 m STD) magasságot.

Meg jegy zés:A FL195 (5950 m STD) fe lett ter ve zett re pü lé si sza kasz ra vo nat ko zó emel ke dé si te rü le tet a 18. ro vat ban
kell fel tün tet ni egy olyan meg ha tá ro zott su ga rú kör rel, amely nek kö zép pont ja az út vo nal me zõ ben, a FL195 (5950 m
STD) ma gas ság ke resz te zés re megjelölt földrajzi vagy fontos pont.

Pél dá ul: ........ DCT NORAH/N0160A085 DCT 4702N02120E/N0140F240 DCT NORAH/N0170A035 (RMK/Ej tõ -
er nyõs ug rás 4602N02120E R5NM).

RVSM-mel kap cso la tos elõ írások

Az RVSM en ge dé lye zett lé gi jár mû és a nem RVSM en ge dé lye zett ál la mi lé gi jár mû re pü lé si út vo na lá nak tervezése.

A 2. Fe je zet 2.6.1.10. pont já ban rész le te zett EUR RVSM lég tér ben mû köd ni szán dé ko zó RVSM en ge dé lye zett lé gi -
jár mû vek és a nem RVSM en ge dé lye zett ál la mi lé gi jár mû vek üzem ben tar tó i nak az aláb bi a kat kell be ír ni uk az ICAO
Repülési Terv 15. rovatába:

a) az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá rán ta lál ha tó be lé põ pon tot és köz vet le nül a be lé põ pont utá ni út vo nal sza kasz ra
kért re pü lé si szintet; és

b) az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá rán ta lál ha tó ki lé põ pon tot és köz vet le nül a ki lé põ pont utá ni út vo nal sza kasz ra kért
repülési szintet.

Nem RVSM en ge dé lye zett lé gi jár mû re pü lé si út vo na lá nak ter ve zé se

Meg jegy zés: Az EUR RVSM lég tér ben ki adan dó ATC en ge dély te kin te té ben lásd a 2. Fe je zet 2.6.1.10. pont ját.

A 2. Fe je zet 2.6.1.10. pont já ban rész le te zett EUR RVSM át vál tá si lég te re ket, valamint az ICAO Doc. 7030/4
10.2.1. pont ban rész le te zett lég te re ket ki vé ve, a nem RVSM en ge dé lye zett lé gi jár mû vek üzem ben tar tó i nak üze mel te té -
sü ket az EUR RVSM lég té ren kí vül kell ter vez ni ük.
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RVSM lég tér bõl tör té nõ in du lás

A Bu da pest FIR-bõl, vagy az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá ra in be lü li re pü lõ tér rõl in du ló, nem RVSM en ge dé lye zett
lé gi jár mû üzem ben tar tók nak ha, akár az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá ra in be lül, akár azon kí vül ta lál ha tó ren del te té si re -
pü lõ tér re szán dé koz nak üze mel ni, az aláb bi a kat kell beírniuk az utazómagasság jelölésére:

a) va la mennyi az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá rán be lü li út vo nal sza kasz ra FL290 alat ti kért re pü lé si szintet; és

b) az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá rán kí vü li re pü lés re az ol dal ha tá ron ta lál ha tó ki lé põ pon tot és köz vet le nül a ki lé põ
pont utá ni út vo nal sza kasz ra kért repülési szintet.

RVSM lég té ren kí vül rõl tör té nõ in du lás

A nem RVSM en ge dé lye zett lé gi jár mû üzem ben tar tók nak, amennyi ben az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá ra in kí vü li in -
du lá si re pü lõ tér rõl szán dé koz nak üze mel ni va la mely az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá ra in be lül ta lál ha tó ren del te té si re -
pü lõ tér re, az aláb bi a kat kell beírniuk az ICAO Repülési Terv 15. rovatába:

a) az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá rán ta lál ha tó be lé põ pon tot; és

b) köz vet le nül a be lé põ pont utá ni út vo nal sza kasz ra FL290 alat ti kért re pü lé si szintet.

A nem RVSM en ge dé lye zett lé gi jár mû vek üzem ben tar tói, amennyi ben olyan in du lá si re pü lõ tér rõl – az RVSM lég te -
ret át re pül ve –, olyan ren del te té si re pü lõ tér re szán dé koz nak üze mel ni, me lyek az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá ra in kí vül
ta lál ha tók, a re pü lés EUR RVSM lég tér ol dal ha tá ra in be lü li út vo nal sza ka szá ra vo nat ko zó an az alábbiakat kell beírniuk
az ICAO Repülési Terv 15. rovatába:

a) az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá rán ta lál ha tó be lé põ pon tot és köz vet le nül a be lé põ pont utá ni út vo nal sza kasz ra
FL290 alat ti, vagy FL410 fe let ti kért repülési szintet; és

b) az EUR RVSM lég tér ol dal ha tá rán ta lál ha tó ki lé põ pon tot és köz vet le nül a ki lé põ pont utá ni út vo nal sza kasz ra kért
repülési szintet.

Fel té te les út vo na lak (CDR) és egyéb meg kö té sek (RAD)

A Ru gal mas Lég tér fel hasz ná lás (FUA) el vek nek meg fele lõen a pol gá ri for ga lom ál tal igény be vett re pü lé si út vo na lak
kor lá to zás alá ke rül het nek. Ezek az ún. fel té te les út vo na lak (con di ti o nal ro u tes – CDR), me lyek az alábbi kategóriákba
sorolhatók:

– 1. ka te gó ri á jú (CDR1). Ezek az út vo na lak re pü lé si terv ben ter vez he tõk a nem ze ti AIP-kben meg adott idõ szak ban.
Az EUROCONTROL ál tal na pon ta ki adott Con di ti o nal Ro u te Ava i li bi lity Mes sa ge (CRAM) tar tal maz za az ilyen
kategóriájú útvonalak zárását.

– 2. ka te gó ri á jú (CDR2). Ezek re az út vo na lak ra re pü lé si ter vet csak a na pon ta ki adott CRAM-nak meg fele lõen le het
benyújtani.

– 3. ka te gó ri á jú (CDR3). Ezek re az út vo na lak ra re pü lé si ter vet nem le het be nyúj ta ni, az eze ken tör té nõ re pü lés re az
ATC egy sé gek ese ti leg ad nak en ge délyt a pil la nat nyi helyzet függvényében.

CDR2 és CDR3 út vo na la kat RPL-ek ben nem le het ter vez ni. A CDR1 út vo na lak vo nat ko zá sá ban az út vo na lak fel -
hasz nál ha tó sá gá nak meg fele lõen RPL-t szük ség sze rint kü lön kell be nyúj ta ni hétvégére, éjszakára stb.

Az EUROCONTROL CFMU az egyes tag ál la mok nak az AIP-kben köz zé tett re pü lé si út vo na lak ra vo nat ko zó egyéb
meg kö té se it egy Ro u te Ava i li bi lity Do cu ment (RAD)-ban gyûjti.

A hoz zá be nyúj tott re pü lé si ter vek ese té ben az IFPS el len õr zi az út vo na lak CDR és RAD sze rin ti hasz nál ha tó sá gát.

16. ro vat: RENDELTETÉSI REPÜLÕTÉR ÉS TELJES SZÁMÍTOTT REPÜLÉSI IDÕ, KITÉRÕ
REPÜLÕTÉR(EK)

Ren del te té si re pü lõ tér (4 ka rak ter):

Írja be a ren del te té si re pü lõ tér négy be tûs ICAO hely ség je lö lé sét, pl. EDDF, LHBP.

Ha a ren del te té si re pü lõ tér nek nem osz tot tak ki hely ség je lö lést, vagy a lé gi jár mû te rep re ter ve zi a le szál lás vég re haj tá -
sát, ír jon be ZZZZ-t, és a 18. ro vat ban DEST/je lö lést hasz nál va adja meg a ren del te té si repülõtér/leszállás helyét.

Bu da pest FIR-ben tör té nõ le szál lás ese tén a le szál lás he lyét föld raj zi ko or di ná ták kal, vagy az ah hoz leg kö ze lebb esõ
– az ICAO 1:500 000 Lé gi for gal mi Tér ké pen fel tün te tett – te le pü lés ne vé vel kell meg ad ni.

Tel jes szá mí tott re pü lé si idõ (4 ka rak ter)

Írja be:

– IFR re pü lé sek ese tén azt a szá mí tott idõ tar ta mot, amely a fel szál lás tól ad dig a na vi gá ci ós be ren de zés sel meg ha tá ro -
zott pon tig szük sé ges, ahon nan a mû sze res meg kö ze lí té si el já rás meg kez dé sét ter ve zik, vagy ha a ren del te té si re pü lõ té -
ren ilyen na vi gá ci ós be ren de zés nincs, ak kor azt az idõ tar ta mot, amely a fel szál lás tól a rendeltetési repülõtér fölé
érkezésig szükséges.

– VFR re pü lé sek ese tén azt a szá mí tott idõ tar ta mot, amely a fel szál lás tól a ren del te té si re pü lõ tér fölé való ér ke zé sig
szük sé ges.

2007/148. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10437



Le-fel szál lá so kat gya kor ló he lyi re pü lé sek ese tén az elsõ fel szál lás tól az utol só le szál lá sig ter je dõ idõt kell beírni.

AFIL ese tén a tel jes szá mí tott re pü lé si idõt a be lé põ pont tól kell szá mí ta ni.

Ki té rõ re pü lõ tér/re pü lõt erek (4-4 ka rak ter)

Írja be a ki té rõ re pü lõ tér vagy re pü lõt erek négy be tûs ICAO hely ség je lö lé sét. Leg fel jebb két ki té rõ re pü lõ tér ad ha tó
meg, de egy ki té rõ re pü lõt eret meg kell adni.

Ha a ki té rõ re pü lõ tér nek nem osz tot tak ki hely ség je lö lést, ír jon be ZZZZ-t, és a 18. ro vat ban ALTN/je lö lést hasz nál va
adja meg a ki té rõ repülõtér nevét.

Meg jegy zés: Az IFPS nem fo gad el olyan FPL-t, ahol mind két ki té rõ re pü lõ tér ként ZZZZ sze re pel.

18. ro vat: EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

0-t (nul lát) ír jon be, ha sem mi lyen egyéb tá jé koz ta tást nem tün tet fel eb ben a ro vat ban.

A szük sé ges, vagy szük sé ges nek ítélt egyéb tá jé koz ta tá so kat az alább ja va solt el sõbb sé gi sor rend ben, az aláb bi rö vi -
dí té sek hasz ná la tá val, tört vo na lat köve tõen kell megadni:

RFP/Qn Al ter na tív re pü lé si terv jel zé se, ahol „n” he lyé re az al ter na tív FPL sor szá mát kell írni, pl. RFP/Q1

EET/ Fon tos pon tok és/vagy FIR ha tár je lö lé sek és az ezek re szá molt tel jes re pü lé si idõk, ha az ATS ha tó sá gok ezek
meg adá sát elõ ír ják, pl. EET/LITKU0220 vagy EET/LYBA0040 LHCC0 150 LOVV0215

RIF/ Mó do sí tott ren del te té si re pü lõ tér re ve ze tõ út vo nal ada tok, ame lyet a mó do sí tott ren del te té si re pü lõ tér négy be tûs
ICAO je lö lé se kö vet (a mó do sí tott ren del te té si re pü lõ tér re tör té nõ re pü lés kü lön út vo nal en ge dély függ vé nye), pl.
RIF/TPS UM986 LONLA UR22 OGRUS R22 UK UUEE

REG/ A lé gi jár mû lajst rom je le, ha az el tér a 7. ro vat ban fel tün te tett lé gi jár mû azo no sí tó jel tõl, pl. REG/HALCB, kö -
te lék re pü lés ese tén a kí sé rõ lé gi jár mû vek lajst rom je lei

SEL/ SELCAL kód

OPR/ Az üzem ben tar tó neve, ha az a 7. ro vat ban meg adott lé gi jár mû azo no sí tó jel bõl nem egy ér tel mû en nyil ván va ló, 
pl. OPR/AIR SERVICE

STS/ Spe ci á lis ke ze lés igény lé se az ATS-tõl és en nek oka,

– hu ma ni tá ri us célú re pü lé sek: STS/HUM

– men tõ re pü lé sek: STS/HOSP

– ku ta tó-men tõ re pü lé sek: STS/SAR

– ál lam fõt, mi nisz ter el nö köt szál lí tó re pü lé sek: STS/HEAD

– egyéb, ál la mi ha tó sá gok ál tal kért kü lön le ges ke ze lés: STS/STATE

– a re pü lé si terv hez csak az érin tet tek jus sa nak hoz zá: STS/PROTECTED

– kény szer hely zet ben lévõ re pü lé sek (pl. AFIL ese tén): STS/EMER

– RVSM ké pes ség hi á nya: STS/NON RVSM

– a nem ze ti ha tó sá gok ál tal az ATFM sza bá lyo zás alól ki vont re pü lé sek, pl. a Nyi tott Ég bolt ke re té ben vég re haj tott
fel de rí tõ vagy be mu ta tó re pü lé sek: STS/ATFMEXEMPTAPPROVED

Több szö rös je lö lés ugyan csak al kal maz ha tó. Ilyen eset ben az egyes je lö lé se ket, kü lön ál ló STS után kell fel tün tet ni,
pl. STS/HEAD STS/PROTECTED.

STS után szük ség sze rint nyílt szö veg ugyan csak hasz nál ha tó.

A spe ci á lis ke ze lés igény lé sé re vo nat ko zó elõ írásokat lásd az I. részben.

A tel jes egé szé ben OAT re pü lést „STS/OAT” fel tün te té sé vel kell jelezni.

Ha a lé gi jár mû fel men tést ka pott a 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés sel való fel sze relt ség alól, ezt
„STS/EXM833”-el kell jelezni.

Az RNAV ké pes ség alól fel men tett ál lam i lé gi jár mû vek nek a fel men tést „STS/NONRNAV” fel tün te té sé vel kell je -
lez ni.

TYP/ A lé gi jár mû(vek) tí pu sa(i), ame lyet szük ség ese tén a lé gi jár mû vek szá ma elõz meg, ha a 9. ro vat ban ZZZZ-t
hasz nál tak

PER/ A lé gi jár mû tel je sít mény ada tai, ha en nek köz lé sét az érin tett ATS ha tó ság kü lön elõ ír ta

COM/ Kom mu ni ká ci ós be ren de zé sek re vo nat ko zó lé nye ges ada tok, ha a 10. ro vat ban Z-t hasz nál tak

DAT/ Adat kap cso lat ra vo nat ko zó lé nye ges ada tok, az S, H, V és M be tûk egyi ké nek, vagy több betû hasz ná la tá val. Pl. 
DAT/S mû hol das adat kap cso lat, DAT/H rö vid hul lá mú adat kap cso lat, DAT/V URH adat kap cso lat, DAT/M S-mó dú
adat kap cso lat

NAV/ Na vi gá ci ós be ren de zé sek re vo nat ko zó lé nye ges ada tok, ha a 10. ro vat ban Z-t hasz nál tak
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DEP/ Az in du lá si re pü lõ tér meg je lö lé se, ha a 13. ro vat ban ZZZZ-t hasz nál tak, pl. DEP/4657N02053E vagy
DEP/GYOMA, illetve AFIL ese tén azon ATS egy ség he lyé nek ICAO kód je lö lé se, ahon nan a ki egé szí tõ re pü lé si terv -
ada tok be sze rez he tõk

DEST/ A ren del te té si re pü lõ tér meg je lö lé se, ha a 16. ro vat ba ZZZZ-t ír tak, pl. DEST/4640N01857E vagy
DEST/MADOCSA

ALTN/ Ren del te té si ki té rõ re pü lõ tér/re pü lõt erek neve, ha a 16. ro vat ba ZZZZ-t ír tak

RALT/ Út vo na li ki té rõ re pü lõ tér/re pü lõt erek neve(i)

CODE/ A lé gi jár mû adat cí me (hat he xa de ci má lis ka rak ter rel ki fe jez ve), ha en nek fel tün te té sét va la mely érin tett FIR
ATS ha tó sá ga kü lön elõ ír ta

RMK/ Egyéb nyílt-szö ve gû meg jegy zés. Itt kell fel tün tet ni eset le ge sen:

– a re pü lés cél ját, pl. gya kor ló re pü lés, mû sza ki be re pü lés, ej tõ er nyõs ug ra tás, tûz ol tás, fo tó zás, föl di na vi gá ci ós be -
ren de zé sek ka lib rá lá sa, transzparensvontatás;

– a dip lo má ci ai és spe ci á lis en ge dé lyek meg lé tét,

– az ál lam ha tár men ti kor lá to zott lég tér ben ter ve zett re pü lé sek ese tén az erre való uta lást, va la mint az en ge dé lye zõ
határozat számát,

– a re pü lés vég re haj tá sá val kap cso lat ban kért spe ci á lis tá jé koz ta tá so kat, pl. le szál lá si köz le mény to váb bí tá sá nak
kérése megadott címre,

– ve szé lyes anyag ra vo nat ko zó in for má ci ó kat,

– az ille té kes ATS ha tó ság ál tal kért egyéb ki egé szí tõ tá jé koz ta tá so kat,

– kö te lék re pü lés ese tén szük ség sze rint a lé gi jár mû vek tí pu sa it, valamint

– a lé gi jár mû ve ze tõ je ál tal hasz nos nak ítélt bár mely egyéb tá jé koz ta tást.

DOF/YYMMDD A köz le ke dés dá tu ma, hat szám je gyû (YY=év MM=hó nap DD=nap) je lö lés sel, pl. DOF/941223. A
köz le ke dés dá tu má nak az EOBT dá tu ma mi nõ sül.

RVR/nnn Mi ni má li san szük sé ges fu tó pá lya men ti lá tás tá vol ság a le szál lás hoz. Ezt a tá jé koz ta tást ATFM cé lok ra fel -
hasz nál hat ják.

STA Y IN FOn/ (n=l...9) Tá jé koz ta tás az út vo na lon, az egyes lég te rek ben ter ve zett spe ci á lis te vé keny sé gek rõl, pl.
STAYINFO1/CALIBRATION OF SVR VOR.

Nem zet kö zi re pü lé sek ese tén a nyílt szö ve gû ré szek hez an gol nyel vet kell hasz nál ni, bel föl di re pü lé sek ese tén a ma -
gyar nyelv hasz ná la ta megengedett.

Meg jegy zés: Az ATS egy sé gek ál tal ke zelt re pü lé si ter vek 18. ro va ta az IFPS-tõl szár ma zó aláb bi ki egé szí tõ tá jé koz ta -
tá so kat is tar tal maz hat ja:

IFP/ERROURAD A kért út vo nal nem egye zik meg a RAD-ban lévõ meg kö tés sel.

IFP/ERROUTWE A kért út vo nal nem egye zik meg a hét vé gi út vo nal fel hasz ná lá si sza bá lyok kal.

IFP/ERROUTE A kért út vo nal le írás va la mi lyen egyéb ok ból nem meg fe le lõ, pl. va la mely út vo nal sza kasz a kért re pü -
lé si iránnyal el len té tes.

IFP/ERRTYPE A lé gi jár mû tí pus va ló szí nû leg hi bá san van meg ad va.

IFP/ERRLEVEL A kért ma gas ság nem meg fe le lõ, pl. ala csony lég té ri út vo nal ra a lé gi jár mû nagy ma gas sá got töl tött.

IFP/ERREOBT Ko ráb bi EOBT is lé te zik.

IFP/NON833 A lé gi jár mû nem ren del ke zik 8,33 kHz csa tor na osz tá sú ké pes ség gel, de az FPL-t nem le he tett vissza -
uta sí ta ni, mert az in du lá si re pü lõ tér kí vül esik az IFPS zó nán.

IFP/833UNKNOWN Is me ret len 8,33 kHz csa tor na osz tá sú ké pes ség, mi vel az IFPS a re pü lé si ada to kat a lé gi jár mû
fel szál lá sa után kap ta.

IFP/NONRVSM A lé gi jár mû nem ren del ke zik RVSM ké pes ség gel.
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IFP/RVSMVIOLATION A re pü lé si terv nem fe le l meg az RVSM elõ írásoknak.

IFP/RVSMUNKNOWN Is me ret len RVSM ké pes ség (ál ta lá ban AFIL-ok ese tén).

IFP/MODESASP A lé gi jár mû Mode S fel sze relt sé gû és Mode S lég tér ben ma rad va re pü l a ren del te té si re pü lõ té rig.

SRC/RQP A re pü lé si ter vet az IFPS RQP köz le mény re vá la szol va küld te.

AWR/Rn A re pü lé si terv a lé gi jár mû üzem ben tar tó nak a CFMU ter mi ná lon ke resz tül mó do sí tott út vo na lát tar tal maz za.

ORGN/ Az IFPS-tõl ka pott köz le mény ere de ti fel adó ja.

19. ro vat: KIEGÉSZÍTÕ TÁJÉKOZTATÁSOK

Üzem anyag

E/ után ír jon be egy 4 szám jegy bõl álló cso por tot, amely az üzem anyag mennyi sé gét jel zi órák ban és per cek ben ki fe -
jez ve.

Sze mé lyek szá ma a fe dél ze ten

P/ után írja be a fe dél ze ten lévõ sze mé lyek össz lét szá mát (uta sok plusz sze mély zet). Írja be a TBN be tû ket (,,to be no -
ti fi ed” – ké sõbb köz len dõ), ha a be nyúj tás idõ pont já ban a sze mé lyek szá ma nem is mert.

Vész- és men tõ fel sze re lé sek

R/ kény szer hely ze ti rá dió:

X-el je (tö röl je) ki:

az U-t, ha 243,0 MHz UHF,

a V-t, ha 121,5 MHz VHF

az E-t, ha kény szer hely ze ti hely jel adó (ELT) nem áll ren del ke zés re.

S/ men tõ fel sze re lé sek:

X-el je ki azo kat, ame lyek nem áll nak ren del ke zés re az aláb bi men tõ fel sze re lé sek közül:

P – sar ki

D – si va ta gi

M – ten ge ri

J – dzsun gel

J/ men tõ mel lé nyek:

X-el je ki va la mennyit, ha men tõ mel lé nyek nin cse nek a fe dél ze ten.

Ha men tõ mel lé nyek van nak:

X-el je ki azo kat a jel lem zõ ket, ame lyek kel a men tõ mel lé nyek nem ren del kez nek:

L – jel zõ fény

F – flu o resz ká ló anyag

U – UHF rá dió

V – VHF rá dió

D/ csó na kok:

X-el je ki a D és C je lö lé se ket, ha men tõ csó na kok nin cse nek a fe dél ze ten.

Ha van nak, írja be a men tõ csó na kok szá mát, és

– írja be a be fo ga dó ké pes ség me zõ be a men tõ csó na kok ban össze sen szál lít ha tó sze mé lyek számát,

– X-el je ki a C je lö lést, ha a men tõ csó na kok nem fe det tek,

– írja be a men tõ csó na kok szí nét.

Lé gi jár mû szí ne és jel zé sei

A/ Írja be a lé gi jár mû szí nét és fel tû nõ je lö lé se it (ha van nak ilye nek).

Meg jegy zé sek

N/ X-el je ki az N je lö lést, ha a men tõ fel sze re lé sek re vo nat ko zó an egyéb meg jegy zé se nincs, illetve írja be a men tõ fel -
sze re lés re vo nat ko zó egyéb meg jegy zé se it.

Lé gi jár mû pa rancs no ka

C/ Írja be a lé gi jár mû pa rancs no ká nak ne vét.

Be nyúj tot ta

Írja be a re pü lé si ter vet ki töl tõ szerv vagy sze mély ne vét (szük ség sze rint el ér he tõ sé gi te le fon szá mát).
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3. Az FPL ûrlap képe
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III. RÉSZ

AZ ISMÉTLÕDÕ REPÜLÉSI TERV FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE

1. RPL ki töl té si sza bá lyok

1.1. Ál ta lá nos elõ írások

Ki zá ró lag az IFR sze rint mû kö dõ re pü lé sek ter vei ve he tõk fel a lis tá ra (a Re pü lé si Terv – FPL – for má tum ban a re pü -
lé si sza bá lyok I-vel vannak jelölve).

Alap ér tel me zés sze rint va la mennyi lé gi jár mû me net rend sze rû já rat ként üze mel (a re pü lés tí pu sa S-sel je löl ve az FPL
for má tum ban), az et tõl el té rõ re pü lés tí pust a Q (meg jegy zés) rovatban fel kell tüntetni.

Az RVSM mû kö dés re en ge dé lye zett lé gi jár mû vek üzem ben tar tó i nak, a kért re pü lé si szint figye lembevétele nél kül,
ugyan csak „W” be tût kell be ír ni uk az is mét lõ dõ re pü lé si tervük (RPL) Q rovatába.

A lé gi jár mû üzem ben tar tó nak mó do sí tó köz le ményt (CHG) kell be nyúj ta nia amennyi ben az is mét lõ dõ re pü lé si terv
sze rint mû kö dõ lé gi jár mû cse ré je, a Q ro vat ban jel zett RVSM en ge dé lye zé si státus módosulását eredményezi.

Alap ér tel me zés sze rint az RPL sze rint mû kö dõ va la mennyi lé gi jár mû A és C módú 4096 kód be ál lí tá si le he tõ ség gel
ren del ke zõ transz pond er rel van fel sze rel ve. Az et tõl való el té rést a Q (meg jegy zés) rovatban fel kell tüntetni.

A re pü lé si ter ve ket az in du lá si re pü lõt erek ICAO hely ség je lö lé se i nek ABC sor rend je sze rint, az egyes in du lá si re pü -
lõt erek vo nat ko zá sá ban pe dig a szá mí tott fék ol dá si idõk sorrendjében kell feltüntetni.

Szi go rú an be kell tar ta ni az FPL ûr lap ra meg ál la pí tott adat sza bá lyo kat ki vé ve, ha a je len rész 1.4. pont ja et tõl el té rõ en
rendelkezik.

Va la mennyi óra idõ ada tot UTC-ben, négy szám jeggyel kell meg ad ni.

Va la mennyi szá mí tott re pü lé si idõ ada tot négy szám jeggyel kell meg ad ni (órák és percek).

Az egy vagy több köz ben sõ le szál lás sal járó re pü lé sek egyes sza ka sza i ra vo nat ko zó ada to kat kü lön sor ba kell be ír ni,
azaz az egyik in du lá si re pü lõ tér tõl a kö vet ke zõ ren del te té si re pü lõ té rig ter je dõ en még ak kor is, ha a lé gi jár mû rá dió hí vó -
je le vagy já rat szá ma a repülés valamennyi szakaszán változatlan marad.

Pon to san meg kell je löl ni az új be jegy zé se ket és tör lé se ket a H ro vat ra meg adot tak sze rint. A ké sõb bi lis ták a ja ví tott
és hoz zá adott ada to kat fog ják tar tal maz ni, a tö rölt re pü lé si ter vek nem fognak bennük szerepelni.

Az ol da la kat oly mó don kell szá moz ni, hogy je löl ni kell az ol dal szá mot és az összes ol da lak számát is.

Több sort kell hasz nál ni az is mét lõ dõ re pü lé si terv le írá sá hoz, ha az O és a Q ro va tok szá má ra egy sor ban ren del ke zés -
re álló hely kevésnek bizonyul.

1.2. Egy re pü lést a kö vet ke zõ kép pen kell tö röl ni:

1. Ír jon a H ro vat ba mí nusz (–) je let, és ez után írja be a tö rölt já rat ada ta it;

2. Vé gez zen el új be jegy zést a H ro vat ban + jel lel meg je löl ve, a J ro vat ban tün tes se fel az utol só já rat dá tu mát és a tö -
rölt já rat töb bi ada ta it vál to zat lan formában írja be.

1.3. Egy re pü lés mó do sí tá sát a kö vet ke zõ kép pen kell el vé gez ni:

1. Hajt sa vég re a já rat tör lé sét az 1.2. pont ban le ír tak nak meg fele lõen; és

2. A har ma dik sor ban adja meg az új re pü lé si ter vet az egyes ro va to kat szük ség sze rint mó do sít va, és je lez ze az ér vé -
nyes sé gi idõt az I és J rovatokban.

Meg jegy zés: Az ugyan ar ra a re pü lés re vo nat ko zó va la mennyi be jegy zést a fent meg ha tá ro zott sor rend ben kell
megtenni.

1.4. Uta sí tá sok az is mét lõ dõ re pü lé si terv ada tok be írá sá hoz

Az A-tól Q-ig ter je dõ ro va to kat az aláb bi ak sze rint tölt se ki.

A ROVAT: LÉGIJÁRMÛ ÜZEMBEN TARTÓ

ÍRJA BE: a lé gi jár mû üzem ben tar tó ne vét

B ROVAT: CÍMZETT(EK)

ÍRJA BE: azok nak az ál la mok ál tal ki je lölt szer vek nek a ne vét, ame lyek a re pü lés út vo na lán lévõ FIR-ek re vagy ille té -
kességû te rü le tek re vo nat ko zó is mét lõ dõ re pü lé si terveket kezelik.
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C ROVAT: INDULÁSI REPÜLÕTÉR(EK)

ÍRJA BE: az in du lá si re pü lõ tér(ek) hely ség je lö lé sé(i)t.

D ROVAT: DÁTUM

ÍRJA BE: mind egyik ol dal ra azt a dá tu mot (év, hó, nap) 6 szám jegy bõl álló cso port tal, ami kor a lis tát be nyújt ják.

E ROVAT: SOROZATSZÁM

ÍRJON BE: két szám ból álló so ro zat szá mot, amely nek elsõ szá ma az év utol só két szám je gyét je len ti, ez után kö tõ jel lel 
a jel zett év ben tör tént be nyúj tás sor szá mát (min den új évet 1-es sorszámmal kezdjen).

F ROVAT: OLDALSZÁM

TÜNTESSE FEL: az ol dal szá mot és a be nyúj tott összes ol dal szá mát.

G ROVAT: KIEGÉSZÍTÕ ADATOK BESZERZÉSI HELYE

ÍRJA BE: an nak az egy ség nek a ne vét, ahol a re pü lé si terv (FPL) 19. ro va tá nak tar tal ma ren del ke zés re áll, és ahon nan
az ké se de lem nél kül beszerezhetõ.

H ROVAT: A BEJEGYZÉS TÍPUSA

ÍRJON BE: mí nusz (–) je let arra a re pü lé si terv re, ame lyet a lis tá ból tö röl ni kíván,
ÍRJON BE: plusz (+) je let min den olyan re pü lé si terv elé, ame lyet elsõ íz ben sze re pel tet a lis tán, és ké sõb bi be nyúj tá -

sok ese té ben azon re pü lé si ter vek elé, ame lyek a ko ráb bi be ter jesz té sen nem szerepeltek.
Meg jegy zés: Je len ro vat ban nem kell meg je löl ni azo kat a re pü lé si ter ve ket, ame lyek az elõ zõ be nyúj tás hoz ké pest vál -

to zat la nok.

I ROVAT: ÉRVÉNYES ...-TÓL

ÍRJA BE: az elsõ dá tu mot (év, hó, nap), ame lyen a re pü lést meg kez de ni ter ve zik.

J ROVAT: ÉRVÉNYES ...-IG

ÍRJA BE: az elsõ dá tu mot (év, hó, nap), ame lyen a re pü lést a meg adott ada tok sze rint be fe jez ni ter ve zik, vagy
ÍRJON BE: UFN-t, ha a be fe je zés dá tu ma nem is mert.

K ROVAT: A KÖZLEKEDÉS NAPJAI

ÍRJA BE: a hét nap já nak meg fe le lõ szá mot a meg fe le lõ osz lop ba;
hét fõ = 1-tõl va sár nap = 7-ig,
ÍRJON BE: 0-t azok ba az osz lo pok ba, amely na po kon a já rat nem köz le ke dik.

L ROVAT: LÉGIJÁRMÛ AZONOSÍTÓ JELE

(az ICAO re pü lé si terv 7. ro va ta)
ÍRJA BE: a lé gi jár mû azo no sí tó je lét, ame lyet a re pü lés so rán hasz nál ni fog nak (lásd je len Füg ge lék II. rész 2. pont ját

a ki töl té si sza bály ra vonatkozóan).

M ROVAT: A LÉGIJÁRMÛ TÍPUSA ÉS TURBULENCIA KATEGÓRIÁJA

(az ICAO re pü lé si terv 9. ro va ta)
ÍRJA BE: az ICAO Doc8643 Lé gi jár mû tí pus je lö lé sek ben meg adott meg fe le lõ ICAO je lö lést;
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ÍRJON BE: H, M vagy L je lö lést az aláb bi ak sze rint:
H – HEAVY (NEHÉZ), olyan lé gi jár mû tí pus jel zé sé re, amely nek en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló sú lya

136 000 kg, vagy több;
M – MEDIUM (KÖZEPES), olyan lé gi jár mû tí pus jel zé sé re, amely nek en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló sú lya

136 000 kg-nál ke ve sebb, azon ban több, mint 7000 kg;
L – LIGHT (KÖNNYÛ), olyan lé gi jár mû tí pus jel zé sé re, amely nek en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló sú lya 7000 kg, 

vagy kevesebb.

N ROVAT: INDULÁSI REPÜLÕTÉR ÉS IDÕ

(az ICAO re pü lé si terv 13. ro va ta)
ÍRJA BE: az in du lá si re pü lõ tér hely ség je lö lé sét;
ÍRJA BE: a fék ol dá si idõt, azaz azt a szá mí tott idõ pon tot, ami kor a lé gi jár mû az in du lás hoz tör té nõ gu ru lást megkezdi.

O ROVAT: ÚTVONAL

(az ICAO re pü lé si terv 15. ro va ta)
a) UTAZÓSEBESSÉG
ÍRJA BE: a tény le ges ön se bes sé get (TAS) a re pü lés elsõ vagy tel jes sza ka szá ra az ICAO re pü lé si terv 15 (a) ro va tá nak 

meg fele lõen.
b) UTAZÓMAGASSÁG
ÍRJA BE: a ter ve zett uta zó ma gas sá got az út vo nal elsõ sza ka szá ra vagy a tel jes út vo nal ra az ICAO re pü lé si terv 15 (b)

ro va tá nak meg fele lõen.
c) ÚTVONAL
ÍRJA BE: a tel jes út vo na lat az ICAO re pü lé si terv 15 (c) ro va tá nak meg fele lõen.

P ROVAT: RENDELTETÉSI REPÜLÕTÉR ÉS TELJES SZÁMÍTOTT REPÜLÉSI IDÕ

(az ICAO re pü lé si terv 16. ro va ta)
ÍRJA BE: a ren del te té si hely ség je lö lé sét,
ÍRJA BE: a tel jes szá mí tott re pü lé si idõt.

Q ROVAT: MEGJEGYZÉSEK

ÍRJA BE: az ille té kes ATS ha tó ság ál tal meg kí vánt in for má ció ele me ket és azo kat az in for má ci ó kat, ame lye ket az
ICAO re pü lé si terv 18. ro va tá ban fel tün tet nek, va la mint mind azt, amely a re pü lés re vo nat ko zó an je len tõ ség gel bír a
légiforgalmi szolgálatok számára.

2. Pél da a ki töl tött RPL for ma nyom tat vány ra

REPETITIVE FLIGHT PLAN LISTING

A OPERATOR

BRITISH AIRWAYS

B ADRESSEE(S)

 UK STORED FLIGHT PLAN 
OFFICE EGTXZBZX 

9 rue de Cham pag ne 91205 At his mons Fran ce

C DEPARTURE AERODROME(S)

 EGLL

D DATE

 800305

E SERIAL

 NO. 80–12

F PAGE OF

 3/3

I J K L M N O P Q

+ –
VALID
FROM

yymmdd

VALID
UNTIL
yymmdd

AIR-CRAFT 
IDENTIFI-
CATION
 (Item 7)

TYPE OF AIRCRAFT AND 
WAKE TURBULENCE

CATEGORY
 (Item 9)

DEPARTURE
AERODROME AND TIME

(Item 13)

DESTINATION
AERODROME AND

TOTAL ESTIMATED
ELAPSED TIIVIE (Item 16)

REMARKS

1 2 3 4 5 6 7 CRUIS-
ING

SPEED
LEVEL
ROUTE

LEVEL ROUTE

+ 800401 811031 1 2 3 4 5 6 7 BAW004 HS21 EGLL 0700 N0440 F210 A1E UAIE 
DPE UA
16 MAN

LFPG 0045

+ 800401 800731 1 2 3 4 5 6 7 BAW032 HS21 M EGLL 1800 N0440 F210 A1E UAIE 
DPE UA
16 MAN

LFPG 0045

+ 800801 811031 1 0 3 0 5 0 7 BAW032 HS21 M EGLL 1800 N0440 F210 A1E UAIE 
DPE UA
16 MAN

LFPG 0045
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A OPERATOR

BRITISH AIRWAYS

B ADRESSEE(S)

 UK STORED FLIGHT PLAN 
OFFICE EGTXZBZX 

9 rue de Cham pag ne 91205 At his mons Fran ce

C DEPARTURE AERODROME(S)

 EGLL

D DATE

 800305

E SERIAL

 NO. 80–12

F PAGE OF

 3/3

I J K L M N O P Q

+ –
VALID
FROM

yymmdd

VALID
UNTIL
yymmdd

AIR-CRAFT 
IDENTIFI-
CATION
 (Item 7)

TYPE OF AIRCRAFT AND 
WAKE TURBULENCE

CATEGORY
 (Item 9)

DEPARTURE
AERODROME AND TIME

(Item 13)

DESTINATION
AERODROME AND

TOTAL ESTIMATED
ELAPSED TIIVIE (Item 16)

REMARKS

+ 800601 800930 0 0 0 0 0 0 7 BAW082 HS21 M EGLL 1805 N0450 F270 A1S
UA2S

RBT UA3
MTL

UA3 W
STP PCT

GL

LLFMN 0130

– 800103 800930 0 0 0 0 0 6 7 BAW092 B737 M EGLL 1810 N0430 F190 A1E
UA1E

DPE UA
16 MAN

LFPG 0400 CHARTE
RED

ACFT

– 800103 800315 0 0 0 0 0 6 7 BAW092 B737 M EGLL 1810 N0430 F190 A1E UAIE 
DPE UA
16 MAN

LFPG 0400 CHARTE
RED

ACFT

„

10. Az R. mel lék le te „L” füg ge lé ké nek 1. pon tot meg elõ zõ meg jegy zé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„Meg jegy zés: A Bu da pest–Fe ri hegy re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet (CTR) és Bu da pest TMA le írá sát a ma gyar lég tér lé gi -
köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lés rõl  szóló mi nisz te ri ren de let 2. mel lék le te, és az 1:500 000 lép té kû légiforgalmi
térkép tartalmazza.”

11. Az R. mel lék le te „L” füg ge lé ké nek 1.1.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.1.3. A CTR vég sõ meg kö ze lí té si te rü le té re csak a Bu da pest–Fe ri hegy re pü lõ tér re tör té nõ le szál lás, vagy spe ci á lis

re pü lõ fel adat vég re haj tá sa esetén lehet berepülni.
A vég sõ meg kö ze lí té si te rü let a föld fel szín tõl 2000’ (600 m) AMSL ma gas sá gig tart, és az aláb bi ko or di ná tá kat össze -

kö tõ vonalak határolják:
473358 É 0191018 K – 472918 É 0191418 K
472528 É 0192012 K – 472204 É 0193042 K
471620 É 0192300 K – 472336 É 0191600 K
472624 É 0191145 K – 472941 É 0190336 K
473358 É 0191018 K
Spe ci á lis re pü lõ fel adat nak mi nõ sül: az ál la mi lé gi jár mû vel kü lön le ges fel ada tot vég re haj tó re pü lés, va la mint a be teg -

szál lí tás sal és élet men tés sel kap cso la tos re pü lés, to váb bá a me zõ- és er dõ gaz da sá gi légi mun ka vég zés, köz egész ség ügyi
légi be avat ko zás, te her-be eme lés, légi fény ké pe zé si és légi megfigyelési feladatokat végzõ repülés.”

12. Az R. mel lék le te „L” füg ge lé ké nek 1.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.2. A re pü lé sek vég re haj tá sa
1.2.1. A nem el len õr zött lég tér bõl be lép ni szán dé ko zó lé gi jár mû vek nek fel kell ven ni ük a rá dió össze köt te tést a

TWR-rel (118,1 MHz) a CTR ha tár át re pü lé se elõtt, és en ge délyt kell kérniük a belépésre.
1.2.1.1. A be lé pést ki je lölt be lé põ pon to kon kell vég re haj ta ni, ki vé ve, ha a Bu da pest–Fe ri he gyi TWR más ként nem

rendelkezik.
1.2.1.2. Bu da pest–Fe ri hegy re pü lõ tér re ér ke zõ és in du ló lé gi jár mû vek csak a köz zé tett pon to kon ke resz tül ter vez he -

tik a repülést.”

13. Az R. mel lék le te „L” füg ge lé ké nek 1.3.2.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.3.2.1. A le szál lás a fu tó pá lyák ra, va la mint a ki je lölt he li kop ter le szál ló hely re hajt ha tó végre.”

14. Az R. mel lék le te „L” füg ge lé ké nek 1.3.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.3.3. Rá dió össze köt te tés meg sza ka dá sa kor kö ve ten dõ eljárás
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Kö ze led jen az en ge dély sze rint, és ha nem ka pott le szál lá si en ge délyt, a be lé pé si pont fe lett vá ra koz zon 5 per cet és
hajt sa vég re a le szál lást a hasz ná la tos fu tó pá lyá ra.

Rá dió össze köt te tés meg sza ka dá sa ese tén a TWR meg fog ja kí sé rel ni az en ge dé lyek, il let ve uta sí tá sok to váb bí tá sát az
„A” Füg ge lék ben sze rep lõ fény je lek se gít sé gé vel.”

15. Az R. mel lék le te „L” füg ge lé ké nek 2.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.2. Re pü lé si ma gas sá gok
A lé gi jár mû vek re pü lé si ma gas sá gá nak el len õr zé se az át vál tá si ma gas sá gon, vagy az alatt vég re haj tott re pü lé sek ese -

tén láb ban ki fe je zett ten ger szint fe let ti ma gas sá gok sze rint, a leg ala cso nyabb hasz nál ha tó re pü lé si szin ten, vagy a fö lött
vég re haj tott re pü lé sek ese té ben pe dig re pü lé si szin tek sze rint tör té nik.

Az át vál tá si ré teg ben uta zó ma gas sá got nem je löl nek ki.

Meg jegy zés: A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let nek meg fe le lõ en a
vi tor lá zó lég te rek ben hasz nál ha tó ma gas sá gok be tar tá sa kö te le zõ, te kin tet tel arra, hogy az ATC a vi tor lá zó lég te rek és
az ál ta la ke zelt IFR lé gi jár mû vek kö zött 500 láb (150 m) füg gõ le ges el kü lö ní tést biz to sít.”

16. Az R. mel lék le te „R” füg ge lé ké nek 61. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„61. Idõ sza ko san kor lá to zott lég tér – Tem po ra ry Re ser ved Area
Meg ha tá ro zott ki ter je dé sû lég tér, amely ben ál la mi lé gi jár mû vel olyan re pü lé si te vé keny ség zaj lik, amely ve szélyt je -

lent het az adott te vé keny ség ben részt nem vevõ lé gi jár mû vek szá má ra.”
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Az oktatási és kulturális miniszter
34/2007. (XI. 6.) OKM

rendelete

az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ
támogatások igénylésének, folyósításának

és elszámolásának rendjérõl  szóló
12/2007. (III. 14.) OKM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 16. pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a költ ség ve té si tör vény
13.  § (1) be kez dé sé re, va la mint a 31.  § (1) be kez dé sé re – az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont ja sze rin ti ha tás kö ré ben el já ró ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz ter egyet ér té sé vel, a pénz ügy mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont ja sze rin ti ha tás kö ré ben el já ró
pénz ügy mi nisz ter, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § g) pont ja sze rin ti ha tás kö ré ben el já ró
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé -
vel – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az esély egyen lõ sé get, fel zár kóz ta tást se gí tõ tá mo ga tá -
sok igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 12/2007. (III. 14.) OKM ren de let a kö vet ke zõ
7/A.  §-sal egé szül ki:

„7/A.  § (1) Ha a fenn tar tó si ke re sen pá lyá zott az integrá -
ciós fel ké szí tést se gí tõ tá mo ga tás ra, jo go sult tá vá lik to váb bi
– az in teg rá ci ós fel ké szí tést se gí tõ tá mo ga tá si cé lon be lül –
kul tu rá lis, sza bad idõs te vé keny sé get se gí tõ prog ra mon való
rész vé tel re is. A pá lyá za ton való rész vé tel to váb bi fel té te le,
hogy az ál ta lá nos is ko la vagy a tag is ko la olyan te le pü lé sen
mû köd jön, amely te le pü lés a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra -
struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la -
got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü -
lé sek jegy zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let
mel lék le té ben meg ha tá ro zott mind két mu ta tó szem pont já ból
hát rá nyos nak mi nõ sül. A fel té te lek nek meg fe le lõ fenn tar tó –
a ré szé re hi va tal ból meg kül dött ér te sí tés alap ján – dön ti el,
hogy részt kí ván-e ven ni kul tu rá lis, sza bad idõs te vé keny sé get 
se gí tõ pá lyá za ton.

(2) A tá mo ga tás össze ge ta nu ló ként leg fel jebb 7500 Ft
le het. A tá mo ga tás össze gét utaz ta tás ra, ét ke zés re, sza bad -
idõs, kul tu rá lis prog ra mok és a fel ügye let meg szer ve zé se
költ sé ge i nek a fe de ze té re for dít ha tó. A prog ram ban való
rész vé tel le he tõ sé gé rõl  szóló ér te sí tést leg ké sõbb 2007. no -
vem ber 9-éig kell meg kül de ni az érin tet tek ré szé re. Az
érin tett a prog ram ban való rész vé tel irán ti igé nyét 2007.
no vem ber 15-éig küld he ti meg. Az ér te sí tés és a vissza jel -
zés elekt ro ni kus úton tör té nik. A pá lyá zat le bo nyo lí tó ja az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ.



(3) A tá mo ga tást el nyert ön kor mány za tok össze sí tett
ada ta it az OKM az ön kor mány zat KSH-kód já nak, meg ne -
ve zé sé nek és a fo rint ra ke re kí tett tá mo ga tá si össze gé nek a
fel tün te té sé vel pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban
2007. no vem ber 30-áig kül di meg az ÖTM ré szé re utal vá -
nyo zás cél já ból. A nem ál la mi fenn tar tó ré szé re meg ítélt
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kincs tár 2007. de cem ber 15-éig 
gon dos ko dik. A fenn tar tó a Kincs tá ron ke resz tül 2007. de -
cem ber 31-éig kap ja meg a tá mo ga tást. A fenn tar tó a ki -
utalt tá mo ga tás ról a 8.  §-ban fog lal tak sze rint szá mol el.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tése nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén vesz ti ha tá lyát.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Mi nisz ter el nök
75/2007. (XI. 6.) ME

ha tá ro za ta

szakállamtitkár felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.

évi LVII. tör vény 58.  § c) pont ja alap ján, a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Du dás Fe ren cet, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál -
lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl, más fon tos meg bí za tá sa  miatt

– 2007. no vem ber 5-i ha tállyal –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
76/2007. (XI. 6.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 57.  § (2) be kez dé se alap ján, a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Kis fa lu dy Zol tánt a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál -
lam tit ká rá vá

– 2007. no vem ber 6-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs könyv sorszámát teszi
közzé:

248255B

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la



A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt
2005. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 39 077

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás

2.1. Ál la mi tá mo ga tás alap össze ge 282 000

2.2. Egyéb cí men ka pott ál la mi tá mo ga tás

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok össze sen 204 607

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 136 526

4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 forint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 111 688

Bé kés csa ba Váro si Ön kor mány zat 1 690

Sze ged Vá ro si Ön kor mány zat 1 204

Sop ron Vá ro si Ön kor mány zat 787

Deb re cen Váro si Ön kor mány zat 1 044

Eger Vá ro si Ön kor mány zat 976

Nagy ka ni zsa Vá ro si Ön kor mány zat 807

Bu da pest I. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 368

Bu da pest II. Kerü le ti Ön kor mány zat 1 748

Bu da pest V. Kerü le ti Ön kor mány zat 1 195

Bu da pest VI. Kerü le ti Ön kor mány zat 1 392

Bu da pest VII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 973

Bu da pest VIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 499

Bu da pest IX. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 129

Bu da pest X. Ke rü le ti Ön kor mány zat 3 259

Bu da pest XI. Ke rü le ti Ön kor mány zat 2 736

Bu da pest XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 874

Bu da pest XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 2 050

Bu da pest XV. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 792

Bu da pest XVIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 378

Bu da pest XIX. Ke rü le ti Ön kor mány zat 3 252

Bu da pest XX. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 882

Új Kez det Li be rá lis Ala pít vány 75 000

4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 forint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 24 838

LIBERALIS INSTITUT OESTERREICH 
EMBASSY OF JAPÁN

24 694
144

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ síthetõ gaz da sá gi tár sa ság tól

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 68 081

4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 forint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 68 081

Ba lázs Gyu la 2 000

Bõhm And rás 1 000

Eör si Má tyás 1 000

Dr. Gom bos And rás 1 000

La kos Imre 2 000

Horn Gá bor 1 000

Ko vács Kál mán 1 000
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Petõ Iván 1 000
Rajk Lász ló 1 100
Szent-Ivá nyi Ist ván 2 000
Szesz tay And rás 2 000
Vá sár he lyi Ist ván 1 000
Bel föl di ek tõl ér ték ha tár alatt 51 981

4.3.2. Külföl di ek tõl ér ték ha tár alatt
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság 
  nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel
6. Egyéb be vé tel  89 414

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 615 098

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 10
3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek
4. Mû kö dé si ki adá sok 304 913
5. Esz köz be szer zés 6 974
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 106 383
7. Egyéb ki adá sok  133 270
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 551 550

Dr. Kóka Já nos s. k.,
párt el nök

A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt
2006. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 17 153
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 284 219

2.1. Ál la mi tá mo ga tás alap össze ge 269 846
2.2. Egyéb cí men ka pott ál la mi tá mo ga tás 14 373

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok össze sen 324 437

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 220 707
4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 forint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 190 707

Bé kés csa ba Váro si Ön kor mány zat 1 690
Sze ged Vá ro si Ön kor mány zat 1 188
Sop ron Váro si Ön kor mány zat 787
Deb re cen Váro si Ön kor mány zat 1 044
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Eger Vá ro si Ön kor mány zat 972

Nyír egy há za Váro si Ön kor mány zat 557

Nagy ka ni zsa Váro si Ön kor mány zat 807

Bu da pest I. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 368

Bu da pest II. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 748

Bu da pest V. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 195

Bu da pest VI. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 392

Bu da pest VII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 962

Bu da pest VIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 240

Bu da pest IX. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 125

Bu da pest X. Ke rü le ti Ön kor mány zat 3 238

Bu da pest XI. Ke rü le ti Ön kor mány zat 2 736

Bu da pest XII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 870

Bu da pest XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 2 050

Bu da pest XV. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 792

Bu da pest XVIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 378

Bu da pest XIX. Ke rü le ti Ön kor mány zat 3 252

Bu da pest XX. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1 882

Új Kez det Li be rá lis Ala pít vány 154 000

4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 fo rint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 30 000

LIBERALIS INSTITUT OESTERREICH 30 000

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sít he tõ gaz da sá gi tár sa ság tól 40

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 103 690

4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 fo rint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 103 690

Bõhm And rás 1 000

Csõ zik Lász ló 700

Demsz ky Gá bor 1 000

Eör si Má tyás 1 000

Fo dor Gá bor 1 020

Dr. Gom bos And rás 1 000

Horn Gá bor 1 000

Ka pás Sán dor 1 000

Kil lik Jenõ 800

Ko vács Kál mán 1 000

La kos Imre 2 000

Petõ Iván 1 000

Sza ba dai Vik tor 900

Bel föl di ek tõl ér ték ha tár alatt 90 270

4.3.2. Kül föl di ek tõl ér ték ha tár alatt

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel

6. Egyéb be vé tel  341 848

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 967 657

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 3 017

3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek

4. Mû kö dé si ki adá sok 346 564
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5. Esz köz be szer zés 3 061
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 617 267

6.1. Or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás 363 597
6.2. Hely ha tó sá gi vá lasz tá sok 110 133

7. Egyéb ki adá sok 4 228
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  974 137

Dr. Kóka Já nos s. k.,
párt el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


