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III. Kormányrendeletek

A Kormány 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6., 8., 11., 15., 16., 17., 18., 23., 24., és

36. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési szerv mûködtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével

kapcsolatos feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.”

2. § Az Ávr. 10. § (3)–(3c) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzati hivatal, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy

kifejezetten más költségvetési szerv tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai

ellátására létrehozott helyi önkormányzati költségvetési szerv külön gazdasági szervezet nélkül is kijelölhetõ a 9. §

(1) bekezdésében megjelölt feladatok ellátására.

(3a) A gazdasági szervezettel nem rendelkezõ önkormányzati hivatal gazdasági szervezet hiányában is ellátja az Áht.

27. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat.

(3b) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági szervezet hiányában is ellátja az

Áht. 27. § (4) bekezdése szerinti feladatokat.

(3c) A (3)–(3b) bekezdése szerinti esetekben a költségvetési szerv szervezetének egészében kell biztosítani a 9. §

(1) bekezdése szerinti feladatok ellátását.”

3. § Az Ávr. 11. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4a) A 10. § (3)–(3b) bekezdése szerinti gazdasági szervezettel nem rendelkezõ költségvetési szervnél a 9. §

(1) bekezdése szerinti ott megjelölt feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetõje felel. Ez esetben a költségvetési

szerv vezetõjére a 12. § (2) bekezdésében elõírt követelményeket kell alkalmazni, kivéve ha a költségvetési szerv

állományában van olyan személy, aki megfelel a 12. § (2) bekezdésében elõírt követelményeknek és a költségvetési

szerv vezetõje e feladatok ellátására írásban kijelölte.”

4. § Az Ávr. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § (1) A gazdasági vezetõnek a felsõoktatásban szerzett végzettséggel és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel vagy az engedélyezés

szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy

b) mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel és a gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi

– 2012. január 1. elõtt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési

szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal

kell rendelkeznie.

(2) A gazdasági vezetõnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell

a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat

a gazdasági vezetõ irányítása alá tartozó olyan személy látja el, aki rendelkezik az (1) bekezdés szerinti

szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására

jogosító engedéllyel. A 11. § (4a) bekezdése szerint kijelölt személynek e feltételeknek kell megfelelnie.
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(3) Költségvetési szervnél az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó mérlegképes könyvelõi

szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezõk az Szt. 152. § (1) bekezdése szerinti

továbbképzési kötelezettséget államháztartási szakon kötelesek teljesíteni.”

5. § Az Ávr. 13. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3a) A (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével belsõ szabályzataiban rendelkezik

a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat,

b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és

c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács

sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól vagy ezekrõl

külön szabályzatot készít.”

6. § Az Ávr. 29. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat, a térségi fejlesztési tanács költségvetési határozatának szerkezetére,

elkészítésére a 24. §-t és a 26–28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati hivatal és a jegyzõ alatt az országos

nemzetiségi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács tervezési feladatainak ellátásáért az Áht. 27. §-a szerint felelõs

szervet és annak vezetõjét kell érteni.

(3) A társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t és a 26–28. §-t kell alkalmazni azzal,

hogy az önkormányzati hivatal és a jegyzõ alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési

szervet és annak vezetõjét kell érteni.”

7. § Az Ávr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekrõl és a fejezeti kezelésû elõirányzatokról

a költségvetési évet megelõzõ év december 20-áig az elfogadott központi költségvetésrõl szóló törvény – ha annak

elfogadására e határidõt megelõzõ hetedik napig nem került sor az Országgyûlés Áht. 22. § (7) bekezdése szerinti

határozata – alapján elõzetes kincstári költségvetést kell a végleges kincstári költségvetésre meghatározott

formátumban készíteni, és azt a Kincstár részére megküldeni.”

8. § Az Ávr. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi

költségvetésének elkészítésére az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy önkormányzati hivatalon az

Áht. 27. §-a szerint az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelõs szervet kell érteni, és az országos nemzetiségi

önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetését a Kincstár tíz napon belül

továbbítja a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszternek.”

9. § (1) Az Ávr. 34. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartás központi alrendszerén belül elõirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által vezetett fizetési

számlák közötti átutalással kell teljesíteni

a) az elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetõ elõirányzatok végleges felhasználását,

b) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a fejezeti kezelésû elõirányzat, az elkülönített

állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elõirányzatainak továbbadását, ha annak forrása részben

vagy egészben a 2. § b)–i) pontja szerinti bevétel, és

c) az olyan ügylet ellenértékét, amelyrõl az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján számlát, egyszerûsített

számlát, nyugtát vagy számlát helyettesítõ okmányt kell kiállítani.”

(2) Az Ávr. 34. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha egyedi határozat a (2) bekezdés a) pontja szerinti elõirányzatok vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti

forrásokkal biztosított kiadási elõirányzatok terhére történõ elõirányzat-átcsoportosításról rendelkezik, azt a Kincstár

által vezetett fizetési számlák közötti (2) bekezdés szerinti átutalással kell végrehajtani.”

10. § Az Ávr. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39. § (1) Ha a 101. § (4) bekezdése szerinti lemondás az ellátott feladat átadásával függ össze és a feladat átvevõje

a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján támogatás igénybevételére jogosult, az érintett összeget a központi

költségvetésrõl szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetének elõirányzatairól a támogatás további
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folyósítását biztosító elõirányzatra kell átcsoportosítani a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott

igényjogosultsági szabályok szerint.

(2) Ha a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján támogatás igénybevételére jogosult év közben az ellátott

feladatot annak a helyi önkormányzatnak, helyi nemzetiségi önkormányzatnak átadja, amelynek az kötelezõ

feladat-ellátási körébe tartozik, az érintett elõirányzatot a támogatást addig folyósító elõirányzatról a központi

költségvetésrõl szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetének elõirányzataira át kell csoportosítani

a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott igényjogosultsági szabályok szerint.”

11. § Az Ávr. 42. §-a elõtti alcímének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„[Az Áht. 34. § (3) bekezdéséhez]”

12. § Az Ávr. 55. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)

„j) a lebonyolító szerv számára rendelkezésre bocsátott összeg tekintetében a lebonyolító szerv gazdasági vezetõje

vagy az általa írásban kijelölt, a lebonyolító szerv állományába tartozó személy, és”

(írásban jogosult.)

13. § Az Ávr. 68. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A döntési lista e rendelet alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minõsül. A döntési lista alapján kiadott

támogatói okiratok vagy megkötött támogatási szerzõdések a támogatási döntés végrehajtásának tekintendõk,

önmagukban nem jelentenek új kötelezettségvállalást.”

14. § (1) Az Ávr. 72. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatási igényhez szükség esetén csatolni kell)

„d) a 78. § (4) és (5) bekezdése és (5a) bekezdése szerinti esetben az egyes finanszírozási idõszakokat, (9) és

(9a) bekezdése szerinti esetben az egyes elõlegek kifizetésének tervezett idõpontjait tartalmazó költségtervet,”

(2) Az Ávr. 72. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A támogatási igényhez szükség esetén csatolni kell)

„e) jogszabály, a pályázati kiírás vagy a támogató által elõírt egyéb dokumentumokat.”

15. § Az Ávr. 73. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását

biztosító feltételeket, ha azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen)

„d) a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, a 78. § (4) és (5) bekezdése

és (5a) bekezdése szerinti esetben az egyes finanszírozási idõszakokat, (9) és (9a) bekezdése szerinti esetben az egyes

elõlegek kifizetésének tervezett idõpontjait a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott

költségterv alapján,”

16. § (1) Az Ávr. 78. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az egyházak részére nyújtott költségvetési támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési

támogatások, és a központi költségvetésrõl szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetébõl biztosított

költségvetési támogatások kivételével a (4) vagy (5) bekezdése szerinti esetekben részletekben lehet az olyan

költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három millió forintot.”

(2) Az Ávr. 78. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Indokolt esetben az utófinanszírozással biztosított költségvetési támogatás esetén támogatási elõleg nyújtható,

ha ezt a támogatói okirat vagy a támogatási szerzõdés tartalmazza. Az elõleg folyósítására több részletben,

a támogatói okiratban, támogatási szerzõdében meghatározott ütemezéssel is sor kerülhet.”

(3) Az Ávr. 78. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az (5a) bekezdés szerinti költségvetési támogatások esetén elõleg kifizetésére kizárólag több részletben kerülhet

sor, ha a kedvezményezett az elõzõ részlet felhasználását igazolta vagy a 84. § (4a) bekezdése szerint visszafizette.”
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17. § Az Ávr. 84. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 78. § (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén a támogató külön döntése nélkül is köteles

a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel

összefüggõ felhasználásáról a részére történõ kifizetést követõ harminc napon belül nem gondoskodott. E bekezdés

alkalmazásában nem minõsül a költségvetési támogatás támogatott tevékenységgel összefüggõ felhasználásának

annak betétként történõ elhelyezése, kamatozó értékpapír vásárlására fordítása vagy más befektetési célú

hasznosítása. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a költségvetési támogatás részére

történõ folyósításának napjától a felhasználása napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet.

(4b) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint visszafizeti,

a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott költségtervet módosítani kell.

A visszafizetett költségvetési támogatás a módosított költségtervben foglaltak szerint bocsátható ismételten

a kedvezményezett rendelkezésére.”

18. § Az Ávr. 96. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében finanszírozott

támogatott tevékenységek esetén az elõleg mértéke

a) legfeljebb a megítélt költségvetési támogatás 50%-a,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérõen az Ösztöndíjak program, a Kétoldalú kutatási együttmûködés program,

a Kétoldalú kapcsolatok alapjai és kis projekt alapok esetében a megítélt támogatás 90%-a,

c) a finanszírozó országok jóváhagyása esetén az a) és b) pontban meghatározott mértéket meghaladó

lehet.”

19. § Az Ávr. 100. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Széchenyi Kártya Program keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelhez kapcsolódó kamattámogatás és

kezességi díjtámogatás a (2)–(5) bekezdés szerint folyósítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a támogatás igénylõjének azonosító adatait tartalmazó hiteligénylõ lap

kitöltésével igényelhetõ. Az igénylõlaphoz a 72. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott tartalmú írásbeli

nyilatkozatot kell csatolni.”

20. § Az Ávr. az „[Az Áht. 57. §-ához]” alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„[Az Áht. 57–57/B. §-ához]”

21. § Az Ávr. 101. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„101. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat alapján a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi

önkormányzat által igényelhetõ feladatmutatók szerint járó támogatásra való jogosultsági feltételeirõl és az igénylés

lebonyolításának rendjérõl az államháztartásért felelõs miniszter – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel és az

ágazati miniszterekkel együttmûködve, a Kincstár útján – a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot

értesíti.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel és a feladatkörében érintett

ágazati miniszterrel együttmûködve a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján a Kincstár útján értesítõt bocsát

ki. Az értesítõ alapján a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat kiegészítõ adatszolgáltatást nyújt be

a Kincstárhoz, ha

a) a feladatmutatók szerint járó támogatások központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott igénybevételi

szabályai eltérnek az (1) bekezdés szerinti igénylés feltételeitõl, vagy

b) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat számára megállapított feladatmutatók szerint járó

támogatás a felelõsségi körén kívül esõ ok miatt különbözik a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján járó

összegtõl.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti körülmény bekövetkezését a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat

– a körülmény bekövetkezésének igazolásával együtt – írásban bejelenti a Kincstárnak. A Kincstár a bejelentést

felülvizsgálja, a kézhezvételét követõ tizenöt napon belül visszaigazolja, és értesíti a helyi önkormányzatokért felelõs

minisztert.
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(4) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a számára megállapított feladatmutató alapján járó

támogatás módosítását, valamint az önkormányzati körön belüli és körön kívüli átadását a költségvetési év során

legfeljebb három alkalommal kezdeményezheti, a központi költségvetésrõl szóló törvényben foglaltak szerint.

(5) A Kincstár a (4) bekezdés alapján benyújtott kérelmet a kérelem benyújtásától számított öt napon belül formai

szempontból megvizsgálja és szükség esetén – legfeljebb öt napos határidõ kitûzésével – a helyi önkormányzatot,

helyi nemzetiségi önkormányzatot hiánypótlásra, módosításra hívja fel. A Kincstár az államháztartás önkormányzati

alrendszerén kívüli feladat, illetve intézmény átadásához kapcsolódó hiánytalan kérelmet a benyújtást vagy

a hiánypótlás teljesítését követõ öt napon belül megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.

(6) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése esetén az igénylés, az igénybevétel évközi felülvizsgálata és

a kamat megállapítása a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok szerint történik.”

22. § Az Ávr. 103. §-a és 104. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„103. § (1) A társulás által ellátott feladatokhoz kapcsolódó, a központi költségvetésrõl szóló törvény Áht. 14. §

(3) bekezdése szerinti fejezetébõl biztosított támogatást az intézmény székhelye szerinti vagy a társulási

megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat igényelheti. A támogatással

való elszámolás az igénylésre jogosult feladata.

(2) A központi költségvetésrõl szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetébõl biztosított támogatások

igénylése, évközi módosítása papír alapon és elektronikus úton történik a következõk szerint:

a) a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz

kapcsolódó támogatások, továbbá a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter szabályozási jogkörébe tartozó

költségvetési támogatások – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – igénylésére, évközi

módosítására a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által – az államháztartásért felelõs miniszterrel

együttmûködve, a Kincstár útján – kiadott információs rendszert,

b) az a) pontban nem nevesített költségvetési támogatások és az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének

igénylésére, évközi módosítására a Kincstár által mûködtetett rendszert

kell használni.

104. § (1) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat

a) a központi költségvetésrõl szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetébõl biztosított támogatások évközi

módosításából származó fizetési kötelezettségét

aa) a nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások esetén az annak során történt elszámolással,

ab) egyéb esetben a Kincstár által megjelölt fizetési számlára történõ befizetéssel,

b) az elszámolás, az Áht. 60. §-a szerinti elszámolás felülvizsgálata vagy az Állami Számvevõszék által végzett ellenõrzés

során keletkezõ fizetési kötelezettségét a Kincstár által megjelölt fizetési számlára történõ befizetéssel, és

c) a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségét a Kincstár által megjelölt fizetési számlára történõ befizetéssel

teljesíti.

(2) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz

kapcsolódó támogatások év végi elszámolása alapján a központi költségvetést megilletõ összeget a helyi

önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának a Kincstárhoz történõ

benyújtására az államháztartási számviteli kormányrendelet által elõírt benyújtási határidõt követõ tizenöt napon

belül kell megfizetni. A helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megilletõ pótlólagos támogatás

kiutalásáról a Kincstár legkésõbb a költségvetési évet követõ év május 31-éig gondoskodik.

(3) Ha az Áht. 60. §-a szerinti elszámolás felülvizsgálata során az elszámolásában feltüntetett adatokhoz képest eltérés

keletkezik a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a központi költségvetést megilletõ összeget

a Kincstár felhívásának elfogadásától, a határozat jogerõre emelkedésétõl vagy a nem határozattal záruló helyszíni

ellenõrzés esetén készített jegyzõkönyv átvételétõl számított tizenöt napon belül fizeti meg. A helyi önkormányzatot,

helyi nemzetiségi önkormányzatot megilletõ összeget a Kincstár az elfogadott felhívás megérkezésétõl, a határozat

jogerõre emelkedésétõl vagy a nem határozattal záruló helyszíni ellenõrzés esetén készített jegyzõkönyv átadásától

számított tizenöt napon belül utalja át.

(4) A visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megilletõ

pótlólagos támogatás átutalásra kerülõ összegének megállapítása és teljesítése során

a) – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi

önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások egyenlegét,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összegének egyenlegét, és
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c) a költségvetési támogatások összegét jogcímenként

kell figyelembe venni.

(5) Ha a visszafizetendõ támogatás együttes összege vagy a fizetendõ kamatok együttes összege az ezer forintot nem

éri el, azt nem kell megfizetni. A Kincstár a pótlólagosan megállapított ezer forint alatti támogatást és az ezer forint

alatti kamatot nem utalja át.

(6) Az Áht. 57/A. § (3) bekezdése szerinti részletfizetés iránti kérelem az éves költségvetési beszámolóban kimutatott

visszafizetési kötelezettségre április 30-áig, a Kincstár felülvizsgálati eljárása során kibocsátott felhívásának

elfogadásától, a végzés, határozat jogerõre emelkedésétõl, illetve a nem határozattal záruló helyszíni ellenõrzés

esetén készített jegyzõkönyv átvételétõl számított tizenöt napon belül terjeszthetõ elõ. A határidõ elmulasztása

jogvesztõ. A Kincstár a kérelem beérkezését követõ harminc napon belül dönt a részletfizetés engedélyezésérõl vagy

elutasításáról. Részletfizetés engedélyezése esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összegre vonatkozóan

engedélyezett részleteket a visszafizetés napjáig terheli a 105. § (4) bekezdése és 106. § (1) bekezdése szerinti kamat.

(7) Az Áht. 57/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár abban az esetben nyújtja be, ha

a) a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz

kapcsolódó támogatások évközi módosításához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a központi költségvetésrõl szóló

törvényben meghatározott határidõt,

b) az Áht. 59. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz kapcsolódó fizetési kötelezettségét a kötelezett a határozatban

megjelölt határidõt,

c) az elszámoláshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségét a 104. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt határidõt, vagy

d) az elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a felhívás elfogadását, illetve a határozat

jogerõre emelkedését

követõ kilencven napon belül a kötelezett nem teljesítette.”

23. § Az Ávr. 105. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogosulatlanul igényelt

feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás teljes összege után, ha az igényelt támogatás legalább 3%-kal meghaladja

a jogszerûen igénybe vehetõ támogatás mértékét. Az igénybevételi kamat mértéke, ha a feladatmutatóhoz

kapcsolódó támogatás

a) igénylõje a támogatás módosítására a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott elsõ idõpontig

lemond a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatásról, a jegybanki alapkamat 25%-a,

b) igénylõje a támogatás módosítására a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott második

idõpontig lemond a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatásról, a jegybanki alapkamat 50%-a,

c) igénylõje a támogatás módosítására a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott harmadik

idõpontig lemond a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatásról, a jegybanki alapkamat, vagy

d) igénylõjének év végi elszámolása során keletkezik visszafizetési kötelezettsége, illetve a jogosulatlan igénybevételt

a Kincstár az Áht. 60. §-a szerinti felülvizsgálat során vagy az Állami Számvevõszék állapítja meg, a jegybanki alapkamat

kétszerese.

(2) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti, illetve az államháztartás

önkormányzati alrendszerén kívüli feladat-, illetve intézmény átadásához kapcsolódó lemondást kamatfizetési

kötelezettség nem terheli.”

24. § Az Ávr. 106. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jogosulatlan igénybevétel kezdõ napja a költségvetési támogatásnak a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi

önkormányzat fizetési számláján történõ jóváírás napja. Ha a költségvetési támogatás átutalása több részletben

történt, a jogosulatlan igénybevétel kezdõnapja vagy kezdõnapjai a visszafizetési kötelezettség összegével

megegyezõ támogatási részlet vagy részletek fizetési számlán történõ jóváírása napjával azonos azzal, hogy

a számítást az utolsó részlet jóváírási idõpontjától kezdõdõen visszafelé kell elvégezni.

(3) A jogosulatlan igénybevétel utolsó napja a nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatás

esetében az a nap, amelyen a fizetési kötelezettség a nettó finanszírozás során elszámolásra kerül, a nem nettó

finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatás esetében pedig a jogosulatlanul igénybe vett támogatás

visszafizetésének napja.”
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25. § Az Ávr. 107. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 105. § (1) bekezdése szerinti igénybevételi kamat összegét a Kincstár állapítja meg. Az igénybevételi kamat

összegérõl és annak kiszámítása módjáról, ha az igénybevételi kamat

a) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójában szereplõ adatok alapján

keletkezik, az éves költségvetési beszámoló elkészítését követõ tizenöt napon belül,

b) az Áht. 60. §-a alapján folytatott felülvizsgálat során keletkezik vagy a felülvizsgálat következtében módosul az

a) pont szerint keletkezett kamatösszeg, az Áht. 60. § (10) bekezdésében meghatározott határozatban vagy az Áht.

60. § (6) bekezdésében meghatározott felhívás elfogadását követõ tizenöt napon belül

értesíti a kamatfizetésre kötelezettet.”

26. § Az Ávr. az „[Az Áht. 58. § (1) és (2) bekezdéséhez]” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„[Az Áht. 58. §-ához]
108. § (1) Az Áht. 58. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ellenõrzést úgy kell megszervezni, hogy

valamennyi helyi önkormányzatnál, helyi nemzetiségi önkormányzatnál a támogatás igénybevételének évében

legalább egyszer sor kerüljön vizsgálat lefolytatására.

(2) Az ellenõrzés lefolytatható a támogatási jogcímek meghatározott körére vonatkozóan is.

(3) A Kincstár az Áht. 58. § (2) bekezdése szerinti végzést a vizsgálat befejezését követõ tizenöt napon belül adja ki.

(4) A végzés tartalmazza

a) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat által jelzett érintett mutatószámokat jogcímenként,

b) a Kincstár által megállapított mutatószámokat és az ezeket megalapozó adatokat,

c) az eltérés indokait,

d) kötelezést arra, hogy – arra vonatkozó lehetõség esetén – a soron következõ módosítás során a helyi önkormányzat,

helyi nemzetiségi önkormányzat feladatmutatóit módosítsa, és

e) tájékoztatást a végzésben foglaltak elmulasztásának jogkövetkezményeirõl.

(5) Ha a végzés meghozatalát követõen nincs lehetõség a feladatmutatók módosítására, a Kincstár a végzésben

meghatározott adatokat az Áht. 60. §-a szerinti vizsgálat során veszi figyelembe.

(6) A Kincstár az Áht. 58. § (3) bekezdése szerinti határozatot a (4) bekezdés d) pontja szerinti kötelezés elmulasztását

követõ harminc napon belül adja ki.”

27. § Az Ávr. az „[Az Áht. 59. § (1) és (2) bekezdéséhez]” és az „[Az Áht. 59. § (3) bekezdéséhez]” alcíme helyébe a következõ

alcím lép:

„[Az Áht. 59. §-ához]
110. § (1) Az Áht. 59. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat lefolytatására a 108. § (1)–(4) bekezdése szabályait az

e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Kincstár az Áht. 59. § (1) bekezdése alapján a hiányok pótlására és módosításra – az igénylés feltételeit tartalmazó

jogszabályban meghatározott igénylési rendhez igazodóan – legfeljebb nyolcnapos határidõt állapít meg. Ha

a felhívás címzettje a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelõen teljesíti, és emiatt a támogatási igény

az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a támogatási igény dokumentációját – egy másolati példány

megtartásával – az ok megjelölésével a Kincstár visszaküldi a benyújtónak.

(3) A hiánypótlásra történõ felhívás tartalmazza

a) a felhívással érintett költségvetési támogatással kapcsolatosan benyújtott támogatási igény adatait,

b) a hiánypótlás teljesítésének határidejét,

c) a hiányok, módosítandó adatok, dokumentumok megjelölésével a hiánypótlásra való felhívást,

d) az eltérés indokait, és

e) tájékoztatást a felhívásban foglaltak elmulasztásának jogkövetkezményeirõl.

(4) Az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti végzésnek tartalmaznia kell

a) a (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat, illetve a megállapított költségvetési támogatás összegét,

b) a Kincstár által szabályszerûnek tartott támogatási igényt, illetve költségvetési támogatási összegét, a helyi

önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat adataitól történõ eltérés indokait,

c) kötelezést arra vonatkozóan, hogy tizenöt napon belül a költségvetési támogatásról, illetve annak egy részérõl

a címzett mondjon le a 102. § elõírásainak megfelelõen, és a már átutalt költségvetési támogatást – a 104. §

(1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetben fizesse vissza, és

d) a tájékoztatást a felhívásban foglaltak elmulasztásának jogkövetkezményeirõl.
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(5) A Kincstár az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti határozatot a (4) bekezdés c) pontja szerinti kötelezés elmulasztását

követõ harminc napon belül adja ki.

111. § (1) Ha az Áht. 59. § (2) bekezdése szerinti ellenõrzésre helyszíni ellenõrzés keretében kerül sor, a Kincstár arról

jegyzõkönyvet vesz fel, amelyet az ellenõrzés befejezésétõl számított tizenöt napon belül átad vagy megküld az

ellenõrzöttnek. A jegyzõkönyvre az átvételt követõ tizenöt napon belül, írásban lehet észrevételt tenni.

(2) A jegyzõkönyvnek a következõket kell tartalmaznia:

a) az eljáró közigazgatási szerv nevét, a jegyzõkönyv készítésének helyét és idejét, a vizsgált helyi önkormányzat, helyi

nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv nevét, székhelyét, a felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok

felsorolását, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat,

b) az ellenõrök és a Kincstár illetékes vezetõjének aláírását, és

c) a 110. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat.

(3) Az ellenõrzöttnek a jegyzõkönyv megállapításaira tett észrevételeit részletesen, jogcímenként alá kell támasztania.

A beérkezett észrevételek alapján a jegyzõkönyv megállapításait a Kincstár felülvizsgálja, és azokat szükség esetén

végzésében módosítja.

(4) Ha a vizsgálatra kizárólag a helyszínen kerül sor, elegendõ az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti végzést meghozni,

azzal, hogy a 110. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl annak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben foglaltakat.”

28. § Az Ávr. 112. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„112. § (1) Az Áht. 60. §-a szerinti felülvizsgálatot az Igazgatóság területére vonatkozó munkaterv alapján kell

megszervezni. A munkatervet a következõ négy évre vonatkozóan minden év december 31-ig kell elkészíteni.

A munkatervnek tartalmaznia kell az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó valamennyi helyi önkormányzat,

helyi nemzetiségi önkormányzat elszámolásai helyszíni ellenõrzésének tervezett idõpontját negyedéves ütemezés

szerint, valamint a helyszíni vizsgálatba bevont fõbb támogatások jogcímeit.

(2) Az Áht. 60. §-a szerinti felülvizsgálatot a Kincstár a felhívás Áht. 60. § (1) bekezdése szerinti határidõig történõ

kibocsátásával, vagy a helyszíni ellenõrzésrõl szóló értesítés ugyanezen határidõig történõ megküldésével kezdi meg.

(3) A felülvizsgálat során a Kincstár figyelembe veszi az Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján készült jelentésben

a tárgyévre és az azt megelõzõ, a Ptk. szerinti általános elévülési idõn belüli évekre megállapított, az ellenõrzöttet

megilletõ, pótlólagos támogatások, illetve az ellenõrzött által jogosulatlanul igénybe vett és az Állami Számvevõszék

megállapítására vissza nem fizetett támogatásokat is.

(4) Az Áht. 60. § (5) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv a 108. § (4) bekezdés a)–c) pontja

szerinti adatokat tartalmazza.

(5) A helyszíni ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyvre a 111. § szabályait kell alkalmazni. A helyszíni ellenõrzésrõl

készített jegyzõkönyv az Áht. 60. § (6) bekezdése szerinti felhívással történõ összevonás esetét kivéve nem tartalmaz

felhívást az elszámolás módosítására, annak megállapításait – a helyszíni ellenõrzés idõpontjától függõen – az Áht.

60. § (6) bekezdése szerinti felhívásban, (8) bekezdése szerinti jegyzõkönyvben vagy (10) bekezdése szerinti

határozatban kell szerepeltetni.

(6) Az Áht. 60. § (6) bekezdése szerinti felhívás tartalmára a 108. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban a végzés tartalmi

elemeire vonatkozó elõírásokat, valamint a 110. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjait kell alkalmazni azzal, hogy a helyi

önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó

támogatások esetén az összeget, illetve az Állami Számvevõszék által a felhívás címzettje vonatkozásában

megállapított eltéréseket is fel kell tüntetni, tartalmaznia kell továbbá az elszámolás módosítására és annak

határidejére vonatkozó felhívást.”

29. § Az Ávr. 114. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„114. § (1) Az Áht. 60. § (8) bekezdése szerinti jegyzõkönyv tartalmára a 111. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint

a 112. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy annak nem kell tartalmaznia felhívást az elszámolás

pontosítására és annak határidejére.

(2) A helyi önkormányzatnak, helyi nemzetiségi önkormányzatnak az (1) bekezdés szerinti jegyzõkönyv

megállapításaira tett észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa érvényesíteni kívánt adatok

jogszerûségét.”
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30. § Az Ávr. 115. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„115. § Az Áht. 60. § (10) bekezdése szerinti határozatnak tartalmaznia kell

a) a rendelkezõ részben

aa) jogcímenként a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megilletõ, és az általa visszafizetendõ

támogatások összegét,

ab) a 105. § (1) bekezdése szerint fizetendõ igénybevételi kamat összegét,

ac) a 105. § (4) bekezdése szerinti fizetendõ késedelmi kamat mértékét és napi összegét,

ad) a 106. § (1) bekezdése szerinti kamat mértékét és napi összegét,

ae) az aa)–ad) alpontban meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésének határidejét,

b) az indoklásban

ba) jogcímenként a benyújtott elszámolás adataitól való eltéréseket,

bb) jogcímenként a ba) alpont szerinti eltérés indokait,

bc) az eltérés indokait,

bd) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat jegyzõkönyvre tett észrevételeirõl kialakított véleményt,

az észrevételek esetleges el nem fogadásának indokait, és

be) az igénybevételi kamat, kiegészítõ kamat fizetésének jogalapját, az ab)–ae) alpont szerinti kamatok alapját.”

31. § Az Ávr. 123. §-a a következõ (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Az Áht. 78. § (4) bekezdés e) pontja szerinti megelõlegezés feltétele, hogy a kifizetés idõpontjában a támogatási

szerzõdésben meghatározott célokra felhasználható európai uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre. A tervezett

megelõlegezés igénybevételérõl a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. az államháztartásért felelõs miniszter és

a Kincstár részére a költségvetési év január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet készít, amelyet a rendelkezésére

álló információk alapján minden negyedévet követõ hónap 15-éig aktualizál. Az államháztartásért felelõs miniszter

jogosult a finanszírozási terv és a megelõlegezés igénybevételének ütemezését módosítani.

(7b) Az igénybe vett megelõlegezést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. támogatási szerzõdés alapján számára

kiutalt bevételeibõl soron kívül törleszti.”

32. § Az Ávr. a következõ alcímmel egészül ki:

„[Az Áht. 79. § (4b) bekezdéséhez]
123/A. § (1) A letéti számlán lévõ pénzeszközökkel pénzügyi mûveletek a letevõ rendelkezése szerint végezhetõk.

(2) A letéti számlán lebonyolított letéti pénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza

a) a letét keletkezésének idõpontját,

b) a letét megnevezését, jogcímét, célját és összegét,

c) a kedvezményezett nevét, címét, és

d) a letét elrendelt kiutalásának idõpontját vagy határidejét, a tényleges kiutalás idõpontját.

(3) Letéti számla nyitását

a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a központi kezelésû elõirányzat, fejezeti

kezelésû elõirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelõ szervei részére az

államháztartásért felelõs miniszter,

b) az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére jogszabályban elõírt letéti

kezelés esetén az irányító szerv, más esetben az államháztartásért felelõs miniszter

engedélyezi.

(4) A letéti számla megnyitása akkor engedélyezhetõ, ha jogszabály írja elõ valamely pénzeszköz letéti számlán való

kezelését vagy a költségvetési szerv intézményi ellátottai tulajdonát képezõ pénzeszközök átmeneti vagy tartós

elhelyezése válik szükségessé.

(5) Az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv letéti számla vezetésére külön engedély nélkül

jogosult.

(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti letéti számla kizárólag a Kincstárban vezethetõ.”

33. § Az Ávr. 125. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kincstár a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve a társulás megbízásából vezeti

a központosított illetményszámfejtéssel összefüggõ kifizetésekre szolgáló letéti számlát.”
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34. § (1) Az Ávr. 140. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatásokhoz kapcsolódóan a 101. § (4) bekezdése, a 102. §

(1) bekezdése, valamint az Áht. 58. § (3) bekezdése és az 59. § (3) bekezdése alapján a Kincstár módosítása szerinti

finanszírozási különbözeteket az alábbiak szerint kell érvényesíteni:

a) a 101. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez

és ágazati feladataihoz kapcsolódó lemondott támogatás idõarányos részét egy összegben, a központi

költségvetésrõl szóló törvényben meghatározottak szerinti hónapban esedékes nettó finanszírozás során,

b) a 102. § (1) bekezdése alapján lemondott költségvetési támogatást egy összegben, legkésõbb a lemondás

kezdeményezését követõ második hónapban esedékes nettó finanszírozás során, és

c) a pótlólagos igénylés során jelentkezõ finanszírozási különbözetet a központi költségvetésrõl szóló törvényben

meghatározottak szerinti hónaptól kezdõdõen a (6) bekezdés b) pontja szerinti módon.”

(2) Az Ávr. 140. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(9) A központi költségvetésrõl szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetébõl biztosított támogatások

évközi folyósítása nem követi a helyi önkormányzatok szétválását, egyesülését és a helyi önkormányzatok, helyi

nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti év közbeni feladatátadását. A finanszírozás módosításáról a helyi

önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a 101. § (4) bekezdése szerint, vagy a finanszírozást

pénzeszköz átadással, átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik.

(10) A forgótõke tárgyhavi visszapótlására csak addig a mértékig kerülhet sor, ameddig arra a helyi önkormányzatot,

helyi nemzetiségi önkormányzatot, továbbá az Egészségbiztosítási Alapból nettó módon finanszírozott helyi

önkormányzati költségvetési szervet megilletõ, a nettó finanszírozásnál figyelembe vett támogatások (3) bekezdés

szerinti levonásokkal – ide nem értve az engedményezett forgótõkét – csökkentett összege fedezetet nyújt.”

35. § Az Ávr. 142. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adósságrendezési eljárás megindításáról, illetve az erre irányuló kezdeményezés elutasításáról a helyi

önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a tudomására jutástól számított három napon belül köteles értesíteni

a Kincstárt. Az értesítést követõen a Kincstár haladéktalanul intézkedik a letéti számla egyenlegének a helyi

önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára történõ átutalásáról.”

36. § Az Ávr. 150. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat

kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványának kell tekinteni)

„k) a Kormány egyedi határozatával átcsoportosított elõirányzat elõirányzat-maradványát, ha annak terhére az

elõirányzat-átcsoportosítást követõ harminc napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás.”

37. § Az Ávr. a következõ 176. §-sal egészül ki:

„176. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

szóló 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése nem érinti az e rendelet 2012. december 31-én hatályos 12. §

(3) bekezdése alapján kiadott mentesítések hatályát. Az e rendelet 2012. december 31-én hatályos 12. § (3) bekezdés

a) pontja szerinti mentesítés hatálya megszûnik, ha a gazdasági vezetõ tanulmányait nem fejezi be és a tanulmányok

megszûnésének idõpontjában nem felel meg a 12. § rendelkezéseinek.

(2) E rendelet 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseit a 2013. június 30-áig mûködõ többcélú kistérségi

társulásokra alkalmazni kell.

(3) A felülvizsgálattal és elszámolással kapcsolatban a megszûnõ többcélú kistérségi társulás esetében, az Áht. szerint

kijelölt települési önkormányzatot illeti meg a pótlólagos támogatás, illetve terheli kötelezettség.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló

413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 96. § (13) bekezdését a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni

kell.

(5) A megyei intézményfenntartó központoktól és intézményeitõl a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári

ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján

2013. január 1-jével a települési önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményei állományába kerülõ

köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei,

munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetésére a Magyarország 2013. évi központi

költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 79. § (2)–(6) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a helyi
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önkormányzatok és a társulások foglalkoztatottai alatt a megyei intézményfenntartó központoktól és intézményeitõl

a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján 2013. január 1-jével a települési önkormányzatok, társulások és

intézményei állományába kerülõ köztisztviselõket, közalkalmazottakat és munkavállalókat kell érteni.

(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló

413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 72. § (3) bekezdés d)–e) pontját, 73. § (1) bekezdés d) pontját, 78. §

(5a) bekezdését, 78. § (9) és (9a) bekezdését, 84. § (4a) és (4b) bekezdését egyedi elbírálás útján nyújtott költségvetési

támogatás esetén a 2013. január 1-jén, vagy azt követõen benyújtott támogatási igényekre, pályázati úton biztosított

költségvetési támogatás esetén a 2013. január 1-jén, vagy azt követõen megjelentetett pályázati kiírásokra kell

alkalmazni.

(7) A 2013. évben a 128. (2) bekezdés b) pontjától eltérõen az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. §

(4) bekezdése alapján elõirányzat-átcsoportosítással rendelkezésre bocsátott, a költségvetési szerv költségvetése

terhére megelõlegezett kiadások fedezetét biztosító támogatás összegét az elõirányzatot átcsoportosító nyilatkozata

alapján a havi elõirányzat-felhasználási keret megállapításakor egy összegben kell figyelembe venni.”

38. § (1) Az Ávr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ávr. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ávr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ávr. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

39. § Az Ávr.

1. 2. § b) pontjában a „támogatásértékû bevétel” szövegrész helyébe a „támogatás államháztartáson belülrõl”

szöveg, az „az a) pont szerinti eset” szövegrész helyébe az „a központi, irányító szervi támogatás” szöveg,

2. 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „többcélú kistérségi társulás és a jogi személyiségû társulás munkaszervezete”

szövegrész helyébe a „társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv” szöveg,

3. 9. § (9) bekezdésében a „(3a)–(3c) bekezdése szerinti költségvetési szerv a helyi önkormányzat, a nemzetiségi

önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, valamint a jogi személyiségû” szövegrész helyébe a „(3a) és

(3b) bekezdése szerinti költségvetési szerv a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a” szöveg,

4. 10. § (1) bekezdésében a „9. § (2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdése” szöveg,

5. 10. § (6) bekezdésében az „a (7) és (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tartalmaznia kell, hogy a 9. §

(2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „tartalmaznia kell, hogy a 9. § (1) bekezdése” szöveg,

6. 10. § (8) bekezdésében a „9. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá – ha nem szolgáltatás-vásárlással történik annak

ellátása – b) pontja szerinti feladatait az (1)–(3) bekezdés szerint kijelölt költségvetési szerv” szövegrész helyébe

a „9. § (1) bekezdése szerinti feladatait az (1)–(3) bekezdés szerint kijelölt költségvetési szerv – kivéve, ha a 9. §

(3) bekezdése szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik –” szöveg,

7. 11. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 9. § (2) és (9) bekezdésében és a 10. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt”

szövegrész helyébe az „az e rendeletben számára meghatározott” szöveg,

8. 23. § (4) bekezdés c) pontjában a „visszafizetési kötelezettséget” szövegrész helyébe a „visszatérítési

kötelezettséget” szöveg,

9. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „normatív hozzájárulásokat, támogatásokat” szövegrész helyébe a „helyi

önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó

támogatásokat” szöveg,

10. 26. § (1) bekezdésében a „központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat” szövegrész helyébe a „Kormány Áht.

13. § (1) bekezdése szerinti döntései” szöveg,

11. 34/A. §-ában a „támogatásértékû bevételek” szövegrész helyébe a „támogatások államháztartáson belülrõl”

szöveg,

12. 45. § (1) bekezdésében az „ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás” szövegrész helyébe az „ajánlattételi felhívás

– a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével –, a pályázati kiírás” szöveg,

13. 52. § (1) bekezdés b) pontjában a „szervét is, és” szövegrész helyébe a „szervét is, a lebonyolító szerv számára

rendelkezésre bocsátott összeg tekintetében a lebonyolító szerv, és” szöveg,

14. 55. § (2) bekezdés c) pontjában a „10. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt” szövegrész helyébe a „10. §

(1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetõje vagy – a gazdasági

szervezettel rendelkezõ költségvetési szervnél foglalkoztatott, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkezõ
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költségvetési szervnél a 10. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt személyek

közül – az általa e rendelet elõírásainak megfelelõen írásban kijelölt” szöveg,

15. 55. § (2) bekezdés e) pontjában a „megállapított keret” szövegrész helyébe a „megállapított külön törvény szerinti

mûködési keret” szöveg,

16. 55. § (2) bekezdés i) pontjában a „többcélú kistérségi társulás nevében vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27. §

(4) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „társulás nevében vállalt kötelezettség esetén a társulási tanács

munkaszervezeti feladatait ellátó” szöveg,

17. 56. § (2) bekezdésében a „Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és

a kötelezettségvállalás dokumentuma a Kbt. 12. § b) pontjában vagy 14. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott feltételeknek megfelelõ szerzõdés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési

eljárás eredményeként megkötött szerzõdésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével. A közbeszerzési

kötelezettség alá nem esõ, határozatlan” szövegrész helyébe a „Határozatlan” szöveg,

18. 56. § (6) bekezdésében a „szabad kiadási elõirányzatai” szövegrész helyébe a „szabad elõirányzatai” szöveg,

19. 62. § (1) bekezdésében a „központosított illetményszámfejtés rendszerébe tartozó helyi önkormányzat, helyi

nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi

önkormányzat,” szöveg,

20. 66. § (1) bekezdésében az „A pályázati kiírás” szövegrész helyébe az „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 53. §-a szerint nyújtott

költségvetési támogatások odaítélésének, valamint az Áht. 48. § (1) bekezdése szerinti pályázati kiírások” szöveg,

21. 72. § (3) bekezdés c) pontjában az „adatokat, és” szövegrész helyébe az „adatokat,” szöveg,

22. 77. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogosult és egyösszegû” szövegrész helyébe a „jogosult,” szöveg,

23. 77. § (2) bekezdésében a „legalább harmincöt” szövegrész helyébe a „legfeljebb harmincöt” szöveg,

24. 78. § (4) bekezdésében az „az adott idõszakban idõarányosan vagy teljesítésarányosan felmerülõ költségeket”

szövegrész helyébe az „a támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben meghatározott finanszírozási idõszak

költségeit” szöveg,

25. 78. § (5) bekezdésében az „a finanszírozási” szövegrész helyébe az „a támogatói okiratban, támogatási

szerzõdében meghatározott finanszírozási” szöveg,

26. 92. § (2) bekezdés a) pontjában a „pályázati úton történõ” szövegrész helyébe a „költségvetési támogatásként

való” szöveg,

27. 94. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzat részvételével mûködõ települési önkormányzatok többcélú

kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint” szövegrész helyébe a „társulást és” szöveg,

28. 96. § (4) bekezdés d) pontjában a „ténylegesen felmerült, elszámolható vagy” szövegrész helyébe a „felmerült,

vagy” szöveg,

29. 96. § (13) bekezdésében a „jogszabályban meghatározott zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a tízmillió”

szövegrész helyébe az „a tizenöt millió” szöveg,

30. 100. § (5) bekezdésében a „programra” szövegrész helyébe a „Programra” szöveg,

31. 125. § (2) bekezdés b) pontjában a „közoktatási, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

humánszolgáltatások után nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb” szövegrész

helyébe a „köznevelési, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi humánszolgáltatások után nem

állami intézmény fenntartójának biztosított” szöveg,

32. 140. § (3) bekezdésében a „hozzájárulások, támogatások összegét az e §, valamint a 143. § (2) bekezdése szerinti

összegek hozzáadásával és levonásával, továbbá a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat,

többcélú kistérségi társulás” szövegrész helyébe a „támogatások összegét az e § és a 143. § (2) bekezdése szerinti

összegek hozzáadásával és levonásával, továbbá a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg,

az „összege hozzáadásával, a 6. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „összege hozzáadásával, – ha a központi

költségvetésrõl szóló törvény eltérõen nem rendelkezik – a 6. melléklet szerinti” szöveg,

33. 140. § (5) bekezdésében az „önkormányzatokat, többcélú kistérségi társulásokat megilletõ hozzájárulásokat,”

szövegrész helyébe az „önkormányzatokat megilletõ” szöveg,

34. 140. § (6) bekezdés a) pontjában a „lemondott normatív hozzájárulás, támogatás idõarányos része” szövegrész

helyébe a „helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok lemondott általános mûködéséhez és

ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásának idõarányos részét” szöveg, a „során kerül érvényesítésre, és”

szövegrész helyébe a „során, és” szöveg,
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35. 145. § (2) bekezdésében a „helyben maradó személyi jövedelemadóval, a normatív hozzájárulással, támogatással,

a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatással” szövegrész helyébe

a „helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz

kapcsolódó támogatással” szöveg,

36. 150. § c) pontjában az „a kiotói egységek és kibocsátási egységek” szövegrész helyébe az „az ENSZ

Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi

LX. törvény 2. § 22. pontja szerinti kibocsátási jogosultságok” szöveg,

37. 150. § e) pontjában a „támogatásértékû bevételeket” szövegrész helyébe a „támogatásokat államháztartáson

belülrõl” szöveg,

38. 150. § h) pontjában a „program keretein belül mûködõ folyószámlahitel program elõirányzat-maradványát”

szövegrész helyébe a „Program elõirányzat-maradványát” szöveg,

39. 150. § j) pontjában az „elõirányzat-maradványát.” szövegrész helyébe az „elõirányzat-maradványát, és” szöveg, és

40. 165. § (1) bekezdés b) pontjában az „és a többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásai, támogatásai

elõirányzatainak” szövegrész helyébe az „általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó

támogatások elõirányzatainak” szöveg,

lép.

40. § (1) Hatályát veszti az Ávr.

1. 1. § (1) bekezdés l) pontja,

2. 2. § a), g) és h) pontja,

3. 9. § (2) bekezdése,

4. 10. § (2) és (7) bekezdése,

5. 11. § (4) bekezdése,

6. 25. §-a,

7. 56. § (4) bekezdése,

8. 62. § (2)–(4) bekezdése,

9. 105. § (6) bekezdése,

10. „[Az Áht. 58. § (4) bekezdéséhez]” alcíme,

11. 119. § (6) bekezdése,

12. „[Az Áht. 74. § (1) bekezdéséhez]” alcíme, és

13. „[Az Áht. 74. § (2) és (3) bekezdéséhez]” alcíme,

(2) Hatályát veszti az Ávr.

1. 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „és a körjegyzõt” szövegrész,

2. 2. §-ában a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû” és 2. § b) pontjában a „többcélú kistérségi társulástól,

jogi személyiségû társulástól” szövegrész,

3. 11. § (3) bekezdésében „– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a” szövegrész,

4. 24. § (4) bekezdésében a „többcélú kistérségi” szövegrész,

5. 27. § (2) bekezdésében az „és a jogszabály alapján kötelezõ könyvvizsgálatról készített írásos jelentést”

szövegrész,

6. 43/A. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,

7. 46. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulások, jogi személyiségû” szövegrész,

8. 52. § (1) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû” szövegrész,

9. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû” szövegrész,

10. 77. § (3) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi tárulásoknak” szövegrész,

11. 100. § (4) bekezdésében a „vagy a szerzõdés megkötésére feljogosított szervezet” szövegrész,

12. 105. § (4) bekezdésében és 107. § (1) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi társulás” szövegrész,

13. 113. § (1) bekezdésében az „– a 108. § (4) bekezdése szerinti személyek által aláírt –” szövegrész,

14. 113. § (2) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi társulásnak” szövegrész,

15. 122. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû” szövegrész,

16. 126. § (2) bekezdésében a „kiemelt” szövegrész,

17. 128. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium és a polgári” szövegrész,

18. 140. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás,” szövegrész,

19. 140. § (8) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi társulást” szövegrész,
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20. 141. §-ában a „többcélú kistérségi társulás,” szövegrész,

21. 142. § (2) bekezdésében a „ , helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás” szövegrész,

22. 143. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulást,” szövegrész,

23. 145. § (3) bekezdés d) pontjában a „hozzájárulások,” szövegrész,

24. 146. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulásra, a jogi személyiségû” szövegrész,

25. 146. § (2) bekezdésében és 147. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû”

szövegrész,

26. 147. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségû” szövegrész,

27. 147. § (4) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész,

28. 147/A. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi” szövegrész,

29. 150. § i) pontjában az „és” szövegrész,

30. 157. § b) pontjában a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû” szövegrész,

31. 160. §-ában a „többcélú kistérségi társulások, a jogi személyiségû” szövegrész,

32. 168. §-ában a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész, és

33. 169. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû” szövegrész.

41. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Ávr. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következõ pont lép.

„1. a központi költségvetésrõl szóló törvény I. fejezeténél az Országgyûlés Hivatala és annak fõigazgatója,

a Közbeszerzési Hatóság tekintetében a Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és annak

elnöke, az Egyenlõ Bánásmód Hatóság tekintetében az Egyenlõ Bánásmód Hatóság és annak elnöke, a 8–10. címek

tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”

2. Az Ávr. 1. melléklet 9. pontja helyébe a következõ pont lép.

„9. a központi költségvetésrõl szóló törvény X. fejezeténél a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és

a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon

Nemzeti Hivatala és annak elnöke, a 24. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági

miniszter,”

3. Az Ávr. 1. melléklet 10. pontja helyébe a következõ pont lép.

„10. a központi költségvetésrõl szóló törvény XI. fejezeténél a Miniszterelnökség és a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és annak elnöke, a 7. és

a 8. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”

4. Az Ávr. 1. melléklet 15. pontja helyébe a következõ pont lép.

„15. a központi költségvetésrõl szóló törvény XX. fejezeténél az Emberi Erõforrások Minisztériuma és az emberi

erõforrások minisztere, a 21. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38137



2. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
38138
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ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLÓDÓ EL IRÁNYZAT
FEJEZET FEJEZET

Jog- Jog-
Cím Alcím cím- Cím Alcím cím-

csop. csop.

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20 11 Vidékfejlesztési és halászati programok
20 11 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
20 11 3 Halászati Operatív Program

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 9 Szolidaritási programok

1 Európai Menekültügyi Alap
2 Integrációs Alap
3 Visszatérési Alap
4 Küls  határok Alap

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20 31 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

XIX. 2 4 2 Közlekedés Operatív Program
20 32 5 TEN-t projektek

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
20 33 1 Beruházás ösztönzési célel irányzat

LXIII. 1 Aktív támogatások
LXIX. 1 Hazai innováció támogatása
LXIX. 2 A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció támogatása

20 33 2 Turisztikai célel irányzat

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
2 4 1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program
2 4 2 Közlekedés Operatív Program
2 4 3 Társadalmi megújulás Operatív Program
2 4 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap
2 4 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
2 4 19 Környezet és energia Operatív Program
2 4 20 Államreform Operatív Program
2 4 21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
2 4 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program
2 4 24 Közép-dunántúli Operatív program
2 4 25 Dél-dunántúli Operatív Program
2 4 26 Dél-alföldi Operatív Program

Azonos célú el irányzatok
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2 4 27 Észak-alföldi Operatív Program
2 4 28 Észak-magyarországi Operatív Program
2 4 29 Közép-magyarországi Operatív Program
2 5 Területi Együttm ködés
2 6 Egyéb Uniós el irányzatok

XII. 20 11 Vidékfejlesztési és halászati programok
XII. 20 11 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)
XII. 20 11 3 Halászati Operatív Program
XIV. 20 9 Szolidaritási programok
XVII. 20 31 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés
XVII. 20 32 5 TEN-t projektek

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
20 4 5 Nemzeti Tehetség Program

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1 Aktív támogatások

(ebb l: csak munkahelyteremt  beruházás támogatása, és közfoglalkoztatási kiadások)
XVII 20 33 1 Beruházás ösztönzési célel irányzat

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
1 Hazai innováció támogatása

XV. 20 33 1 Beruházás ösztönzési célel irányzat
XX. 20 4 5 Nemzeti Tehetség Program

2 A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció támogatása
XVII. 20 33 1 Beruházás ösztönzési célel irányzat



3. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„6. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A nettó finanszírozás ütemezése

Sor-
szám

A nettó módon finanszírozott hozzájárulások,
támogatások utalása

A nettósítás tartalma (levonások)

Idõpont
az utalandó összeg

megoszlása a tárgyévi
elõirányzat%-ában

1. január hónap utolsó
munkanapja

5,0 – Lemondás miatti visszafizetési kötelezettség,
– Forgótõke.

2. február hónap
utolsó munkanapja

14,0 Az önkormányzati körben foglalkoztatott munkavállalók
2012. december havi, január hónapban megelõlegezett
munkabérek és azok közterhei,
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– január és február havi forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

3. március hónap
utolsó munkanapját
megelõzõ második
munkanap

7,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

4. április hónap utolsó
munkanapja

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

5. május hónap utolsó
munkanapja

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

6. június hónap utolsó
munkanapját
megelõzõ második
munkanap

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

7. július hónap utolsó
munkanapja

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

8. augusztus hónap
utolsó munkanapja

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

9. szeptember hónap
utolsó munkanapját
megelõzõ második
munkanap

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

10. október hónap
utolsó munkanapja

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

11. november hónap
utolsó munkanapja

8,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

12. december 19. 10,0 Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótõke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

”
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4. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Ávr. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következõ pont lép:

„3. Kötelezett: államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv

Tartalom: a költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó adatok

Címzett: Kincstár és fejezetet irányító szerv

Határidõ: havonta a tárgyhó utolsó napi állapotának megfelelõen, a tárgyhót követõ
hónap 5. napja

Megjegyzés: ”

2. Az Ávr. 7. melléklet 10. pontja helyébe a következõ pont lép:

„10. Kötelezett: államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, kivéve
a nemzetbiztonsági szolgálatok

Tartalom: a személyi juttatásokat, valamint egyéb kifizetéseket terhelõ, továbbá azokkal
összefüggésben felmerülõ közterhek

Címzett: Kincstár

Határidõ: havonta, a hónap 16-áig

Megjegyzés: az adatszolgáltatás elmulasztása esetén annak teljesítéséig a Kincstár az
elõirányzat-felhasználási keret megnyitást felfüggeszti, a költségvetési szerv
fizetési számlája terhére benyújtott fizetési megbízásokat nem teljesíti”

3. Az Ávr. 7. melléklet 14. pontja helyébe a következõ pont lép:

„14. Kötelezett: helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás,
térségi fejlesztési tanács adatszolgáltatási feladatait ellátó szerv

Tartalom: a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségû társulás,
térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet
megelõzõ, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

Címzett: Kincstár

Határidõ: évente, június 30-áig

Megjegyzés: ”
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A Kormány 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1–8., 34. és 36. pontjaiban kapott

felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. és 23. pontjában,

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 6. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a

területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) és f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján,

a 9. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. §

(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §

(1) bekezdésében, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a

területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) és f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 23. § (4) bekezdésében a „kistérségben” szövegrészek helyébe a „járásban”

szöveg lép.

2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

módosítása

2. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsõfokú hatósági jogkört – a (3)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a

települési önkormányzat jegyzõje, a fõváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzõje gyakorolja az alábbi

esetekben:
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a) az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá

b) a védendõ épületek védendõ helyiségeinek belsõ terére elõírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó

ügyekben; valamint

c) a védendõ épületek védendõ helyiségeinek belsõ terére elõírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó

ügyekben

ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve

cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú melléklet szerinti

tevékenységeknél.”

3. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes

szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató

tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység

megkezdését megelõzõen a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep

fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjénél (a továbbiakban: jegyzõ) írásban

bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.”

(2) Az R2. 10. § (4) bekezdésében az „a 8. § (1) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe az „a 8. § (1) bekezdés a)–b)

pontjában” szöveg lép.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)

Korm. rendelet módosítása

4. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

53. § (5) bekezdésében a „kistérségben” szövegrészek helyébe a „járásban” szöveg lép.

5. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a Kertv. 6/A. §-a és 6/G. § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és

(5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a

szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a vásár, a piac, a helyi piac, valamint a bevásárlóközpont helye szerinti

települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjét jelöli ki.”

(2) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi

önkormányzat jegyzõje engedélyezi.”

(3) Az R3. 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A helyi termelõi piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési,

Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjénél kell bejelentenie.”

(4) Az R3. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A jegyzõ az engedély megadásáról, az engedély (4) bekezdés szerinti visszavonásáról, illetve a tevékenység

folytatásának megtiltásáról szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokkal, valamint a

rendõrkapitánysággal közli. A jegyzõ a helyi termelõi piac nyilvántartásba vételérõl, a nyilvántartás adatainak 4. §

(7) bekezdése vagy 4/B. § (6) bekezdése szerint bejelentett változásáról értesíti a (3) bekezdésben megjelölt

hatóságokat, valamint a rendõrkapitányságot. A (4) bekezdés alapján hozott, az engedély visszavonásáról, illetve a

tevékenység folytatásának megtiltásáról szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó székhelye

szerint illetékes jegyzõvel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal is közölni kell.”
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6. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §

(1) bekezdés 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban:

szakigazgatási szerv):]

„2. az építésügyi és örökségvédelmi hivatal az állami fõépítészi feladatok, az építésfelügyeleti hatósági feladatok, az

egyes jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági feladatok, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok

ellátására,”

(2) Az R4. 23. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kormányablakban – a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott kérelmek és az eljáráshoz kapcsolódó egyéb

beadványok, nyilatkozatok és igazolások elõterjeszthetõk. A kormányablak ezen ügyekben az ügyfelek számára az

ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetõséget és informatikai segítséget nyújt.”

(3) Az R4. 2. melléklete a következõ 4. ponttal egészül ki:

„4.

4.1. A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi

hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési,

tudomásulvételi kérelmet és az ezekhez az eljárásokhoz kapcsolódó egyéb kérelmet, nyilatkozatot, igazolást papír

alapon vagy elektronikus adathordozón átveszi. Az iratról elektronikus másolatot készít, azt továbbítja és feltölti

az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe.

4.2. A kormányablak iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetõséget biztosít az ügyfél azonosítását követõen

az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmezõ ügyféli jogállással rendelkezik és amely iratra iratbetekintési joga

van.”

7. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi

szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R5.) 4. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Pest Megyei Kormányhivatal járási népegészségügyi intézeteinek vezetõi tekintetében a Fõvárosi

Kormányhivatalban mûködõ népegészségügyi szakigazgatási szerv vezetõje gyakorolja a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/F. §-a szerinti jogosultságokat azzal, hogy

a kormánymegbízott jogait a Pest Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott gyakorolja.”

(2) Az R5. 27. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét a számára e rendeletben meghatározott,

2013. január 1-jét megelõzõen Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által

ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell

tekinteni.”

8. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,

a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §

(9) bekezdésében a „kistérségben” szövegrész helyébe a „járásban” szöveg, a 4. § (10) bekezdésében a „kistérségben”

szövegrészek helyébe a „járásban” szöveg lép.
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9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

módosítása

9. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés

c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 3. alpont g) pontjában meghatározott adatok:]

„c) a járás (fõvárosi kerület) megnevezése,”

10. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat

és hatáskörérõl szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatáskörérõl szóló

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kirendeltség]

„l) kapcsolatot tart a megye (fõváros), a járás gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal

és a megyében mûködõ más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint

a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,”

11. A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R6.) 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„h) fejezetet irányító szerv vezetõje: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezetõ;”

(2) Az R6. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a belsõ ellenõrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külsõ szolgáltatót vonnak be,

a külsõ szolgáltató minõsített adat megismerésére csak abban az esetben jogosult, ha a külsõ szolgáltató megfelel

a jogszabályokban meghatározott minõsített adat védelmére vonatkozó elõírásoknak.”

(3) Az R6. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Áht. 62. §-ában meghatározott szakmai egyeztetõ fórum illetékes témacsoportja minden év október 31-ig

egyeztetõ ülést tart a kormányzati ellenõrzés koordinációja érdekében.”

(4) Az R6. 32. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jóváhagyást követõen a költségvetési szerv vezetõje a tárgyévre vonatkozó éves ellenõrzési tervét megküldi

a fejezetet irányító költségvetési szerv belsõ ellenõrzési vezetõje részére minden év november 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belsõ ellenõrzési vezetõ a tárgyévre vonatkozó éves ellenõrzési

tervét megküldi a jegyzõ részére minden év november 30-ig.

(4) Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenõrzési tervet a képviselõ testület a tárgyévet megelõzõ év december

31-ig hagyja jóvá.”

(5) Az R6. 33. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A vizsgálatvezetõ által készített és a belsõ ellenõrzési vezetõ által jóváhagyott ellenõrzési program tartalmazza:]

„f) az ellenõrzés tervezett idõtartamát, a jelentés elkészítésének határidejét;”

(6) Az R6. 49. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belsõ ellenõrzési vezetõ az éves ellenõrzési jelentést megküldi a

jegyzõnek a tárgyévet követõ év február 15-ig.”

(7) Az R6. 51. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az Áht. 62. § bekezdésében meghatározott feladatkörében az államháztartásért felelõs miniszter]

„e) ellátja a szakmai egyeztetõ fórum elnöki tisztségét, ügyrendjének, témacsoportjainak megalkotásával kapcsolatos

feladatokat, illetve azok mûködtetését;”
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(8) Az R6. 51. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartásért felelõs miniszter az államháztartási belsõ kontrollrendszer helyzetérõl és mûködésérõl

a tárgyévet követõ évben július 31-ig éves jelentést terjeszt elõ a Kormány részére, melyet elõzetesen a szakmai

egyeztetõ fórum érintett témacsoportjai megtárgyalnak.”

(9) Az R6. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53. § A helyi önkormányzati, illetve települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek,

továbbá a vagyonkezelõ szervezetek esetében a 11. § (2) bekezdésében, a 15. § (3)–(5) bekezdésében, a 21. §

(5) bekezdésében, a 22. § (4) bekezdésében, a 23. §-ban, a 32. § (1) és (2), (5) és (6) bekezdésében, valamint a 49. § (2), (4)

és (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

(10) Az R6. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„54. § A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe nem tartozó

szervek vonatkozásában a 23. § (1)–(4) bekezdésében, a 32. § (5) bekezdésében, valamint a 49. § (4) bekezdésében, az

51. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni. E fejezetet irányító szervek vezetõi a tárgyévet követõ

év április 15-ig tájékoztatják az államháztartásért felelõs minisztert a 48. § a) pont ab) alpontjában és b) pont ba)

alpontjában foglaltakról.”

12. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § (1) bekezdése

a következõ szöveggel lép hatályba:

„2. § (1) Amennyiben kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egységeként mûködõ

ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv):

a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,

b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi

hatósági feladatok ellátására,

c) a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági, az egyes jogszabályokban

meghatározott építésügyi hatósági, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására,

d) a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági,

élelmiszerminõség-ellenõrzési, takarmány-ellenõrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állat-egészségügyi, illetve

a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földmûvelésügyi feladatok ellátására,

e) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,

f) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerõ-piaci feladatok ellátására,

g) a járási nép-egészségügyi intézet a nép-egészségügyi feladatok ellátására.”

13. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

módosítása

13. § A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró

hatóságok kijelölésérõl szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 7:C mezõjében és a 2. melléklet 1. táblázat

8:B mezõjében a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–11. §-a, 13. §-a, 15. § c)–i) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
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15. § (1) Hatályát veszti

a) a területfejlesztés pénzeszközeinek felhasználását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

233/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet,

b) a legkedvezõtlenebb helyzetû megyék – Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok,

Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg – felzárkóztatására szolgáló keretek felhasználásáról szóló 47/2003.

(IV. 3.) Korm. rendelet,

c) a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003. (XII. 18.)

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése,

d) a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés

szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés u) pontjában az „és kistérségi”, valamint

a „külön jogszabály alapján” szövegrész,

e) az R1. 26/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „többcélú kistérségi társulások” szövegrész, és a 26/A. § (2) bekezdés

a) pontjában az „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása” szövegrész,

f) az R2. 8. § (1) bekezdés c) pontja és a 11. § (4)–(6) bekezdése,

g) az R3.

ga) 4. § (4) bekezdés nyitó mondatában, a 4. § (6) bekezdésében, a 4. § (7) bekezdésében a 4/A. §

(2) bekezdésében, a 4/A. § (3) bekezdés nyitó mondatában, a 4/A. § (4) bekezdésében, a 4/A. §

(5) bekezdésében és a 4/A. § (6) bekezdésében a „kistérségi” szövegrész,

gb) 4/B. § (4) bekezdésében, a 4/B. § (5) bekezdés nyitó mondatában, 4/C. § (4) bekezdésében a „települési”

szövegrész,

gc) a 8. § (1) bekezdésében és a 9. § (4) bekezdésében a „települési és a kistérségi” szövegrész,

h) az R6. 2. § nh) alpontja,

i) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §

(8) bekezdés c) pontjában az „a többcélú kistérségi társulás”, és 118. § (1) bekezdés b) pontjában az „– ideértve

a többcélú kistérségi társulást is –” szövegrész,

j) az R7. 11. § (4) bekezdés utolsó mondata.

(2) Hatályukat vesztik

az R3.

a) 4. § (5) bekezdésében a „kistérségi” szövegrészek,

b) 4/B. § (3) bekezdésében, a 4/B. § (6) bekezdésében, és a 4/C. § (1) bekezdésében a „települési” szövegrészek,

c) 9. § (3) bekezdésében a „települési és a kistérségi” szövegrészek, a 9. § (5) bekezdésében a „kistérségi jegyzõ

és a települési” szövegrészek.

16. § Nem lép hatályba az R7. 5. § e) pontja, a 8. §-t megelõzõ cím, a 8. §-a és a 13. § (3) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. §, a 3. §, az 5. § (1) bekezdés, a 6. § (1) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §

(1) bekezdés 14. pontjában,

a 2. §, az 5. § (3)–(5) bekezdés, a 6. § (3)–(5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §

(1) bekezdés 17. pont a) és b) alpontjában,

az 5. § (2) bekezdés, a 6. § (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés

6. pont a), c), d) és e) pontjában, valamint 16. pont a) alpontjában,

az 5. § (6) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont

a) alpontjában, 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 1. §

(2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem terjed ki a rendelet hatálya)

„c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottra, a fõvárosi és megyei kormányhivatal

fõigazgatójára és igazgatójára, valamint a járási hivatalvezetõre és a hivatalvezetõ-helyettesre;”

(2) A Kkr. a következõ 8. és 9. §-sal egészül ki:

„8. § Azt a kormánytisztviselõt, aki az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor a járások kialakításáról, valamint egyes

ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: járási törvény) alapján a fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalához 2013. január 1-jén átkerülõ államigazgatási feladatot lát el és e

rendeletnek a járási törvény 2. § (2) bekezdése szerinti átadás-átvételi megállapodás megkötése – megállapodás

hiányában a járási törvény 5. § (5) bekezdése szerinti határozat meghozatala – idõpontjában hatályos rendelkezései

alapján a feladatkörére meghatározott képesítési elõírásoknak – mint köztisztviselõ – megfelelt, feladatköre

megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni.

9. § A Módr. hatálybalépésekor a közszolgálati tisztviselõt – a 8. §-ban foglaltak kivételével – feladatköre

megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni, amennyiben e rendeletnek a Módr. hatálybalépését megelõzõen

hatályos szabályai alapján feladatköre ellátására képesítettnek minõsült.”

2. § Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet a következõ 9. §-sal egészül ki:

„9. § (1) Az, aki OKV tagként vizsgáztatni, illetve oktatni jogosult, e tevékenységét 2014. január 1-jéig folytathatja.

(2) A hatályos vizsgáztatói, illetve oktatói névjegyzék elfogadása óta beérkezett, de még el nem bírált pályázatokat

a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium legkésõbb az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követõ hatvan napon belül elbírálja, és a pályázókat

tájékoztatja az eredményrõl.”

3. § (1) A Kkr. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Kkr. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Kkr. 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) A Kkr.

a) 2. § (6) bekezdésében az „A megyei, fõvárosi kormányhivataloknál” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei

kormányhivataloknál” szöveg,

b) 2. melléklet II. pont 6. alpontjában, 3. melléklet 27. pontjában, 3. melléklet 47. pontjában, 3. melléklet

54. pontjában a „középfokú számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „legalább középfokú

számítástechnikai szakképesítés” szöveg,
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c) 3. melléklet 126. pontjában a „számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „legalább középfokú

számítástechnikai szakképesítés” szöveg

lép.

(2) A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.)

Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az „a minisztériumban, illetve a Miniszterelnökségen” szövegrész helyébe az

„az államigazgatási szervnél” szöveg,

b) 3. § (1) és (6) bekezdésében az „A minisztériumban, Miniszterelnökségen” szövegrész helyébe az

„Az államigazgatási szervnél” szöveg,

c) 3. § (10) bekezdésében az „a minisztérium, Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az államigazgatási szerv”

szöveg

lép.

(3) Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az „az OKV Elnökségének” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási Továbbképzési

Kollégium (a továbbiakban: KTK)” szöveg, az „az OKV elnöke” szövegrész helyébe az „a KTK elnöke” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésben az „Az OKV elnöke” szövegrész helyébe az „A KTK elnöke” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdés elsõ mondatában az „az OKV elnöke” szövegrész helyébe az „a KTK elnöke” szöveg, második

mondatában az „Az OKV elnöke” szövegrész helyébe az „A KTK elnöke” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésben az „Az OKV elnöke” szövegrész helyébe az „A KTK elnöke” szöveg,

e) 4. § (7) bekezdésben az „az OKV elnöke az OKV Elnökségével” szövegrész helyébe az „a KTK elnöke a KTK tagjaival”

szöveg

lép.

(4) A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 3. címben az „Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság” szövegrész helyébe az „A Közigazgatási Továbbképzési

Kollégium” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az „Az OKV Elnökségének” szövegrész helyébe az „A Közigazgatási Továbbképzési

Kollégiumnak (a továbbiakban: KTK)” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az „Az OKV Elnökségének” szövegrész helyébe az „A KTK-nak” szöveg

lép.

(5) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (6) bekezdésben az „az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége” szövegrész helyébe az

„a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK)” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésben az „az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) Elnöksége” szövegrész

helyébe az „a KTK” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésben az „az OKV Elnöksége” szövegrész helyébe az „a KTK” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésben az „az OKV titkárához” szövegrész helyébe az „az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság

(a továbbiakban: OKV) titkárához” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „az OKV elnöksége” szövegrész helyébe az „a KTK” szöveg,

f) 2. számú mellékletben a „az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöke által kijelölt,” szövegrész helyébe az

„a” szöveg

lép.

(6) A közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) és (7) bekezdésben az „Az NKE” szövegrész helyébe az „Az NKE által felkért szakértõ” szöveg,

b) 14. § (8) bekezdésben az „Az NKE által megfelelõnek minõsített továbbképzési programot” szövegrész helyébe az

„A szakértõ javaslatára a továbbképzési programot az NKE megfelelõnek minõsíti és” szöveg,

c) 14. § (9) bekezdésben az „az NKE” szövegrész helyébe az „az NKE szakértõje” szöveg,

d) 23. § (2) és (3) bekezdésében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg

lép.
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6. § (1) Hatályát veszti a Kkr. 1. § (2) bekezdés e) pontjában az „a körjegyzõre és a megyei jogú város kerületi hivatalvezetõjére,”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. §,

b) 8. §.

(3) Hatályát veszti az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

a) 2. §,

b) 5. § (1) bekezdés d) pontja,

c) 6. §.

(4) Hatályát veszti a közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §

(3) bekezdésében az „– az Ügykezelõi Alapvizsga Szakbizottság bevonásával –” szövegrész.

(5) Hatályát veszti a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „– a Szakvizsga Szakbizottság javaslata alapján –” szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdésében az „– az adott tárgy szerint feladatkörrel rendelkezõ szakbizottság javaslata alapján –”

szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kkr. 1. melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Belügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõ, igazságügyi ügyintézõ vagy rendészeti felsõoktatásban

szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és legalább középfokú számítástechnikai

szakképesítés.

Kiemelt munkakör

Anyakönyvvezetõi munkakörben:

Az I. besorolási osztályban:

fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és anyakönyvvezetõi

vizsga.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és anyakönyvvezetõi vizsga.”

2. A Kkr. 1. melléklet I. pont 7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser, jogász, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség; egyetemi szintû

szociálpolitikus, egyetemi vagy fõiskolai szintû szociális munkás, pedagógus, fõiskolai szintû szociálpedagógus,

szociális szervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és – mindegyik esetben – legalább 1 éves

gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat vagy szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális

igazgatásszervezõ szakképzettség vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerinti: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens,

szociális gondozó és szervezõ szakképesítés.”

3. A Kkr. 1. melléklet I. pont 18. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. Szociális igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser; egyetemi szintû szociálpolitikus, jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai

szintû szociális munkás szakképzettség; fõiskolai szintû szociálpedagógus, szociális szervezõ, igazgatásszervezõ
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szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és legalább 1 éves szociális szakterületen szerzett gyakorlat

vagy szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális igazgatásszervezõ szakképzettség vagy szociális

ügyintézõi szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és

ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens szakképesítés.”

4. A Kkr. 1. melléklet I. pont 22. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. Titkársági, testületi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû

igazságügyi ügyintézõ szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintézõ titkár

(menedzserasszisztens) szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézõi

szintû) pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ, igazgatási

ügyintézõ-ügykezelõ, irodavezetõ, nyilvántartási és okmányügyintézõ, jogi asszisztens, idegen nyelvi titkár,

ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi, számítástechnikai szakképesítés vagy katonai kiképzõ, védelmi igazgatási

szakelõadó, honvéd zászlós, honvéd tiszthelyettes szakképesítés.”

5. A Kkr. 1. melléklet II. pont 6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Számítógépes, informatikai feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû programtervezõ

matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó matematikus, mérnökinformatikus vagy

villamosmérnök szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és ügyvitelszervezõ, programtervezõ,

számítógép-programozó, rendszerszervezõ felsõfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés vagy középiskolai végzettség és

az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai

szoftverüzemeltetõ, információrendszer szervezõ, földügyi számítógépes adatkezelõ, földügyi térinformatikai

szaktechnikus, rendszerinformatikus, gazdasági informatikus, mûszaki számítástechnikai technikusi szakképesítés.”

2. melléklet a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kkr. 2. melléklet címe helyébe a következõ cím lép:

„A fõvárosi és megyei kormányhivatalnál az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és

szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések”
2. A Kkr. 2. melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Belügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõ,

igazságügyi ügyintézõ szakképzettség, rendészeti felsõoktatásban vagy katonai felsõoktatást folytató intézményben

(jogelõd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és legalább középfokú

számítástechnikai szakképesítés vagy nyilvántartási és okmányügyintézõ szakképesítés vagy igazgatási

ügyintézõ-ügykezelõ szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

közgazdasági szakközépiskolai végzettség, rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és

számítástechnikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintézõ

szakképesítés, igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ szakképesítés.
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Kiemelt munkakör

Okmányirodai igazgatási feladatok:

A II. besorolási osztályban:

közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai

szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintézõ, számítástechnikai

programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervezõ, számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

szakképesítés.”

3. A Kkr. 2. melléklet I. pont 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Építésügyi igazgatási feladatok

Kiemelt munkakör

Kiemelt építésügyi hatósági munkakör:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) szakképzettség,

fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ

szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel

egyenértékûnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti

konstruktõr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

szakképzettséggel rendelkezik, tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési szakon,

osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

szakképzettséggel rendelkezik.

Mûemléki érték védelmével, mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatósági munkakör:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

szakképzettséggel rendelkezik; tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési szakon,

osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

szakképzettséggel rendelkezik.

Építésfelügyeleti hatósági munkakör:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) szakképzettség,

fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ

szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel

egyenértékûnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti

konstruktõr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építõmérnöki alapképzési szak

magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettséggel

rendelkezik, tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség,

szerkezet-építõmérnöki mesterképzési szak magasépítõ és rekonstrukciós szakirányán szerzett szakképzettség,

osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

szakképzettséggel rendelkezik.

Járási építésügyi hivatal, járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal, valamint a fõvárosi és a megyei kormányhivatal

építésügyi és örökségvédelmi hivatal vezetõi feladatok:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) szakképzettség,

fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ

szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel

egyenértékûnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti

konstruktõr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

szakképzettséggel rendelkezik, tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési szakon,

osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

szakképzettséggel rendelkezik.

Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi kiemelt munkakör:

Az I. besorolási osztályban:

okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett

okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség.
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Építésügyi Hivatal Állami Fõépítészi Irodai kiemelt munkakör:

Az I. besorolási osztályban:

okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezõmûvész, okleveles építész, okleveles építõmérnök (szerkezetépítõ,

magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és

kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert

végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi szintû jogász szakképzettség.

Építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi igazgatási feladatok jogi támogatása:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû jogász szakképzettség.

Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakör:

A II. besorolási osztályban:

szakirányú középfokú iskolai végzettség.

Titkársági munkakör:

A II. besorolási osztályban:

érettségi vizsga.”

4. A Kkr. 2. melléklet I. pont 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Földmûvelésügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû agrár-felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû

államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és agrár-, közgazdasági szakképesítés vagy növényvédelmi, erdészeti, mezõgazdasági

áruforgalmi, általános kertész, földmérési, térképészeti technikus; középiskolai végzettség és az OKJ szerint:

mezõgazdasági áruforgalmazó technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, földmérõ technikus, térképész

technikus szakképesítés.

Kiemelt munkakör az I. besorolási osztályban:

Állat-egészségügyi igazgatási feladatok:

állatorvos doktor szakképzettség.

Növény-egészségügyi igazgatási feladatok:

okleveles növényorvos szakképzettség; egyetemi szintû növényvédelmi szakirányú agrármérnök, kertészmérnök

szakképzettség.”

5. A Kkr. 2. melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser, jogász, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség; általános orvos,

egyetemi szintû szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett

szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû szociális munkás, pedagógus, pszichopedagógus, gyógypedagógus,

védõnõ, hittudományi felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû szociálpedagógus, szociális szervezõ,

egészségügyi felsõoktatásban szerzett szakképzettség és – mindegyik esetben – szociális igazgatásszervezõ

szakképzettség vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség vagy legalább 2 éves

gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

Kiemelt munkakörben az I. besorolási osztályban

Megyei gyámhivatali vezetõi feladatok:

az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 5 éves gyámügyi, gyermekvédelmi

vagy szociális szakmai gyakorlat.

Járási gyámhivatali vezetõi feladatok:

az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy

gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

Megyei gyámügyi igazgatási feladatok:

az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves gyámügyi vagy

gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.”
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6. A Kkr. 2. melléklet I. pont 8. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. Ipari és belkereskedelmi, valamint egyéni vállalkozással kapcsolatos igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági (ezen belül kereskedelmi, idegenforgalmi és

szálloda, vendéglátó és szálloda szakon) vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû

igazgatásszervezõ szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, mûszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, élelmiszer-ipari szakképesítés;

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: mûszaki szakcsoportba tartozó technikus, intézményi kommunikátor,

idegenforgalmi menedzser, kereskedelmi technikus, pénzügyi ügyintézõ szakmai vizsga; középiskolai végzettség és

szakképzõ iskolában szerzett ipari, élelmiszer-ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítés.”

7. A Kkr. 2. melléklet I. pont 9. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. Környezetvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi szintû biológus (ökológus), geológus, geográfus, meteorológus, környezetmérnök

vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus,

vegyészmérnök, építészmérnök, építõmérnök, biomérnök, környezetmérnök, mérnök-fizikus vagy

agrár-felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõ vagy településmérnök

szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett

környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti, építõipari, közgazdasági, geológiai, vízügyi

szakképesítés; mezõgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, építõipari, vízügyi vízgazdálkodási technikus;

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: környezet- és természetvédelmi szakmunkás, környezetvédelmi

(szak)technikus, települési környezetvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelõadó, természetvédelmi technikus,

településfejlesztési szakelõadó szakképesítés, hulladékkezelõi, valamint az ipari biotechnológusi technikus.”

8. A Kkr. 2. melléklet I. pont 10. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. Közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnöki, építõmérnöki (vízellátási, csatornázási,

vízépítõ) vagy környezetmérnöki szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõ, környezetgazdálkodási

agrármérnök vagy meliorációs mérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

települési vízgazdálkodási, vízügyi, közlekedésgépészeti, útépítési, fenntartási technikus; középiskolai végzettség és

közgazdasági szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: közlekedésépítõ-környezetvédõ technikus,

közlekedési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus szakképesítés.”

9. A Kkr. 2. melléklet I. pont 16. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. Szociális igazgatási, szociálpolitikai és rehabilitációs feladatok

Járási szociális igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser; egyetemi szintû szociálpolitikus, jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai

szintû szociális munkás szakképzettség; fõiskolai szintû szociálpedagógus, szociális szervezõ, igazgatásszervezõ

szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és legalább 1 éves szociális szakterületen szerzett gyakorlat

vagy szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális igazgatásszervezõ szakképzettség vagy szociális

ügyintézõi szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális

gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens, igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ szakképesítés.

Szociálpolitikai, rehabilitációs, megyei szociális igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser, egyetemi szintû jogász, szociálpolitikus szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai

szintû szociális munkás szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség; egyetemi szintû

szociológus, pszichológus szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági, hittudományi
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felsõoktatásban szerzett szakképzettség, pedagógia szakos elõadó vagy tanár szakképzettség, fõiskolai szintû

szociálpedagógus szakképzettség és – mindegyik esetben – szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális

igazgatásszervezõ szakképzettség vagy legalább 5 éves szociális szakterületen szerzett gyakorlat. szakképzettség és

szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális igazgatásszervezõ szakképzettség vagy legalább 5 éves

szociális szakterületen szerzett gyakorlat,

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális

gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens szakképesítés.”

10. A Kkr. 2. melléklet I. pontja a következõ 22. alponttal egészül ki:

„22. Építésügyi és örökségvédelmi hivatal régészeti örökség védelmével kapcsolatos örökségvédelmi hatósági

feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû (akkreditált) régész szakképzettség; egyetemi szintû bölcsészettudományi felsõoktatásban szerzett

szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat.”

11. A Kkr. 2. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû jogász, humánszervezõ, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi

vagy fõiskolai szintû pedagógus, szociális munkás, hittudományi vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett

szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség,

humánerõforrás menedzser, igazságügyi ügyintézõ vagy személyügyi szervezõ szakképzettség; rendészeti

felsõoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsõoktatást folytató intézményben (jogelõd

intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és munkaügyi,

társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: legalább középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi,

személyzeti, szociális ügyintézõ, szociális asszisztens szakképesítés.”

12. A Kkr. 2. melléklet II. pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintû mûszaki

felsõoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsõoktatást folytató intézményben (jogelõd intézményében)

gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú

pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint:

pénzügyi-számviteli, számítógép-kezelõi, számítástechnikai szoftverüzemeltetõi, gazdasági elemzõ és szakstatisztikai

ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés.”

3. melléklet a 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kkr. 3. melléklet 45. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. Ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti, földminõsítési és földvédelmi, földhasználati nyilvántartási

feladatkör

Ingatlan-nyilvántartási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; fõiskolai szintû ingatlan-nyilvántartási szervezõ, igazságügyi ügyintézõ, államigazgatási és

szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási

ügyintézõ szakképesítés.
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Földmérési és térképészeti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

okleveles földmérõ és térinformatikai mérnök, birtokrendezõ mérnök szakképzettség; egyetemi szintû földmérõ és

térinformatikai mérnök, erdõmérnök szakképzettség; fõiskolai szintû földmérõ mérnök, földrendezõ mérnök

szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: földmérõ technikus, földmérõ és térinformatikai technikus, földmérõ,

térképész és térinformatikai technikus földmérõ technikus elágazáson, földügyi térinformatikai szaktechnikus,

kataszteri szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus szakképesítés; egyéb

szaktechnikusi, technikusi vagy szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítõ (érettségi) tárgyak között a földmérés

szerepel.

Földminõsítési és földvédelmi, valamint földhasználati és nyilvántartási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

okleveles környezetmérnök, okleveles agrármérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles mezõgazdasági

vízgazdálkodási mérnök, okleveles növényorvos, okleveles növénytermesztõ mérnök, okleveles vidékfejlesztési

agrármérnök, okleveles természetvédelmi mérnök szakképzettség; egyetemi szintû növényorvos, agrárkémikus

agrármérnök, agrármérnök, informatikus agrármérnök, gazdasági agrármérnök, területfejlesztési mérnök,

erdõmérnök, tájépítész mérnök, jogász, tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai

szintû vidékfejlesztési agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mérnöktanár, kertészmérnök

szakképzettség; fõiskolai szintû növénytermesztési mérnök, agrár szakoktató, mezõgazdasági mérnök,

természetvédelmi mérnök, mezõgazdasági szakigazgatási szervezõ mérnök, agrármenedzser, gazdasági mérnök,

vállalkozó menedzser, tájgazdálkodási mérnök, meliorációs mérnök, ingatlan-nyilvántartási szervezõ, igazságügyi

ügyintézõ vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség.

Földhasználati nyilvántartási feladatkör

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási

ügyintézõ szakképesítés.”

2. A Kkr. 3. melléklet 48. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„48. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser, jogász vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség és legalább 5 éves

gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat; általános orvos, egyetemi szintû szociológus, pszichológus,

szociálpolitikus, vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû szociális

munkás, pedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, védõnõ, hittudományi felsõoktatásban szerzett

szakképzettség, fõiskolai szintû szociálpedagógus, szociális szervezõ szakképzettség, fõiskolai szintû

szociálpedagógus, szociális szervezõ és – mindegyik esetben – szociális igazgatásszervezõ szakképzettség vagy jogi

szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség vagy legalább 5 éves gyámügyi vagy

gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.”

3. A Kkr. 3. melléklet 70. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„70. Közegészségügyi-járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelõzõ, népegészségügyi,

egészségvédelmi, egészségmegõrzési és -megelõzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági

feladatkör

Kiemelt munkakörben az I. besorolási osztályban:

Országos tisztifõorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és

közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.

Helyettes országos tisztifõorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és

közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.

Országos tisztiorvos, megyei és járási tisztifõorvos, megyei és városi tisztiorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos

vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi

képesítés.

Helyettes megyei tisztifõorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és

közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.
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Országos tisztifõgyógyszerész, országos tisztigyógyszerész, megyei tisztifõgyógyszerész, megyei tisztigyógyszerész:

okleveles gyógyszerész szakképzettség.

Országos, megyei, járási vezetõ védõnõ: fõiskolai szintû védõnõ szakképzettség.

Országos, megyei, járási vezetõ ápoló: okleveles ápoló; diplomás ápoló; intézetvezetõ vagy szakoktató

szakképzettség.

Közegészségügyi felügyelõ: fõiskolai szintû közegészségügyi járványügyi felügyelõ, vagy népegészségügyi ellenõr

szakképzettség.

Környezet- és település-egészségügyi ügyintézõ: egyetemi vagy fõiskolai szintû agrármérnök, biomérnök,

környezetmérnök, környezetvédelmi mérnök.”

4. A Kkr. 3. melléklet 102. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai

szintû társadalombiztosítási szakképzettség, személyügyi szervezõ vagy államigazgatási és szociális igazgatási

felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és társadalombiztosítási,

pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és középfokú

társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés.”

5. A Kkr. 3. melléklete a következõ 142. ponttal egészül ki:

„142. Állami támogatásokkal és építtetõi fedezetkezelésekkel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû gazdasági agrármérnök, matematikus vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû

mûszaki vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius; fõiskolai

szintû államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû

végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelõ, banki szakügyintézõ, banki tanácsadó, szakképesített

bankreferens, banki ügyintézõ, banki, befektetési termékértékesítõ, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi

szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenõr, pénzügyi-számviteli ügyintézõ vagy számviteli

szakügyintézõ szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és banki szakügyintézõ vagy banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintézõ,

banki, befektetési termékértékesítõ, mérlegképes könyvelõ, pénzügyi szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó,

pénzügyi-számviteli ügyintézõ, számviteli szakügyintézõ szakképesítés.”

6. A Kkr. 3. melléklete a következõ 143. ponttal egészül ki:

„143. Bérszámfejtési rendszerek mûködésével összefüggõ feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; katonai felsõoktatást folytató intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási

(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban

szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli, munkaügyi, vagy

társadalombiztosítási szakképesítés.”

7. A Kkr. 3. melléklete a következõ 144. ponttal egészül ki:

„144. Családtámogatási ellátásokkal összefüggõ feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, katonai

felsõoktatást folytató intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett

szakképzettség; fõiskolai szintû egészségügyi, államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett

szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli, munkaügyi,

társadalombiztosítási, személyügyi, informatikai, vagy számítástechnikai szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint:

társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai

szakképesítés.”
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8. A Kkr. 3. melléklete a következõ 145. ponttal egészül ki:

„145. Értékpapír-forgalmazási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû gazdasági agrármérnök vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági

felsõoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius szakképzettség; fõiskolai szintû

államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû

végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelõ, banki szakügyintézõ, banki tanácsadó, szakképesített

bankreferens, banki ügyintézõ, banki, befektetési termékértékesítõ, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi

szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenõr, pénzügyi-számviteli ügyintézõ, számviteli

szakügyintézõ szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és banki szakügyintézõ, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintézõ,

banki, befektetési termékértékesítõ, mérlegképes könyvelõ, pénzügyi szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó,

pénzügyi-számviteli ügyintézõ, számviteli szakügyintézõ szakképesítés.”

9. A Kkr. 3. melléklete a következõ 146. ponttal egészül ki:

„146. Önkormányzatok költségvetésével összefüggõ ellenõrzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett

szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség;

egyetemi vagy fõiskolai végzettség és pénzügyi, mérlegképes könyvelõi, költségvetési ellenõri, közigazgatási

gazdálkodási és ellenõrzési szakértõi, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértõi

szakképesítés.”

10. A Kkr. 3. melléklete a következõ 147. ponttal egészül ki:

„147. Nem állami intézmények finanszírozásával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett

szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség;

egyetemi vagy fõiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi, felsõfokú pénzügyi, költségvetési ellenõri,

közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõi, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási

szakértõi szakképesítés.”

11. A Kkr. 3. melléklete a következõ 148. ponttal egészül ki:

„148. Számlavezetéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintû gazdasági agrármérnök vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági

felsõoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius szakképzettség; fõiskolai szintû

államigazgatási és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzettség és

mérlegképes könyvelõi, felsõfokú okleveles könyvvizsgáló, banki szakügyintézõ, banki tanácsadó, szakképesített

bankreferens, banki ügyintézõ, banki, befektetési termékértékesítõ, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi

szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenõr, pénzügyi-számviteli ügyintézõ, számviteli

szakügyintézõ szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és banki szakügyintézõ, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintézõ,

banki, befektetési termékértékesítõ, mérlegképes könyvelõ, pénzügyi szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó,

pénzügyi-számviteli ügyintézõ, számviteli szakügyintézõ szakképesítés.”

12. A Kkr. 3. melléklete a következõ 149. ponttal egészül ki:

„149. Elõirányzat-nyilvántartással és finanszírozással kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási

és szociális igazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzettség és mérlegképes

könyvelõi, felsõfokú pénzügyi, költségvetési ellenõri, közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõi, okleveles

könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértõi szakképesítés.”
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13. A Kkr. 3. melléklete a következõ 150. ponttal egészül ki:

„150. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; mûszaki

felsõoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy mûszaki menedzser szakképzettség; katonai felsõoktatást folytató

intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû

igazgatásszervezõ szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirányú továbbképzési szakon

szerzett költségvetési ellenõr szakképzettség vagy mérlegképes könyvelõi, felsõfokú pénzügyi, számviteli

szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági, pénzügyi-számviteli szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai általános

ügyintézõ titkár (menedzserasszisztens) szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes

könyvelõi, pénzügyi ügyintézõ, számviteli ügyintézõ, középfokú anyaggazdálkodói, általános gazdasági és statisztikai

ügyintézõ, gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, költségvetési gazdálkodási szakügyintézõ szakképesítés.”

A Kormány 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról szóló törvénnyel
összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény egyes kormányrendeleti szintû végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A Kormány

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a) és

c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §

(1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(1) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(1) bekezdés l) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(1) bekezdés o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A Hszt. 42. § (2) bekezdésében meghatározott más szervhez (a továbbiakban: más szerv) az vezényelhetõ, aki

rendelkezik a vezénylés helyén betöltendõ beosztáshoz, munkakörhöz (a továbbiakban együtt: beosztás) szükséges

szakképesítéssel, szakképzettséggel, a beosztás ellátásához szükséges egyéb feltételekkel, vagy – a szövetséges

fegyveres erõkhöz történõ vezénylés kivételével – vállalja azok elõírt határidõre történõ megszerzését.”
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2. § Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A vezénylésrõl szóló parancsot a küldõ szerv – a más szerv vezetõjének egyetértésével – készíti elõ, melyet

kézbesíteni kell a vezényeltnek. A vezénylésrõl – a parancs vezényeltnek történõ kézbesítésével egyidejûleg – a más

szervet értesíteni kell. A parancs megküldésével kell értesíteni a hozzá történõ vezénylésrõl

a) a miniszter által irányított minisztériumot,

b) a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó, valamint költségvetési jogállása alapján irányítása, felügyelete alatt

álló

ba) önálló költségvetési szervet,

bb) rendvédelmi oktatási intézményt,

bc) tudományos, kutató intézményt,

bd) a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet.”

3. § Az R1. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen a Terrorelhárítási Központhoz, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz a Hszt. 49/D. §

alapján történõ vezénylés esetében a vezénylésrõl szóló határozatot – a küldõ szerv egyetértésével – a Terrorelhárítási

Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat készíti elõ és terjeszti fel a miniszterhez. A vezényléshez történõ

hozzájárulás céljából a Terrorelhárítási Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetõje a vezénylésre irányuló

szándékról a küldõ szerv vezetõjét a vezénylés kezdete elõtt legalább 30 nappal tájékoztatja.”

4. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 42. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervhez meghatározott

feladat végrehajtása céljából is vezényelhetõ.”

5. § Az R1. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre kettõs jogállású és doktori képzésen résztvevõ hallgatóként történõ

vezénylésre sikeres pályázat, vagy felvételi vizsga alapján kerül sor.

(2) A Hszt. 49/G. § (3) bekezdése szerinti rendészeti felsõoktatási illetménykiegészítés mértékét, a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület egyetértésével úgy kell megállapítani, hogy az azzal kiegészített

– nyelvpótlék nélkül – számított illetmény

a) rektor esetében legfeljebb az illetményalap huszonötszöröse,

b) rektor-helyettes és dékán esetében legfeljebb az illetménylap huszonnégyszerese,

c) dékán-helyettes esetében legfeljebb az illetményalap huszonkétszerese,

d) kari tanszékvezetõ, intézetigazgató és egyetemi tanár esetében legfeljebb az illetményalap húszszorosa,

e) vezetõi munkakört be nem töltõ, tudományos fokozattal rendelkezõ esetében legfeljebb az illetményalap

tizennyolcszorosa,

f) egyéb vezetõi munkakört betöltõ esetében legfeljebb az illetményalap tizenhatszorosa

lehet.

(3) A (2) bekezdésben nem említett munkakört ellátó vezényelt részére, a kimagasló szakmai tudás és tevékenység

elismeréseként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület egyetértésével megállapított rendészeti

felsõoktatási illetménykiegészítés nem haladhatja meg az illetményalap háromszorosát.”

6. § Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hszt. 42. § (2) bekezdés c)–j) pontjában meghatározott szervhez (a továbbiakban: polgári szerv) – ide nem értve

a fegyveres szervhez nem tartozó egészségügyi intézményt – történõ határozott idejû vezénylés legfeljebb 5 év

idõtartamra történhet, ami egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.”

7. § Az R1. 12. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen a Hszt. 49/D. § alapján történõ vezénylés esetében a vezénylés megszüntetésére – a más

szerv vagy a hivatásos állomány tagjának kezdeményezése alapján – a miniszter jogosult. A határozat miniszterhez

történõ felterjesztésére a küldõ szerv vezetõje intézkedik.

(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen a Terrorelhárítási Központhoz, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz a Hszt. 49/D. §

alapján történõ vezénylés esetében a vezénylés megszüntetésérõl szóló határozat miniszterhez történõ

felterjesztésére a Terrorelhárítási Központ, vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetõje intézkedik.”
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8. § Az R1. 17. § (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hivatásos állomány állami vezetõnek kinevezett vagy megválasztott tagja a szolgálati viszony szünetelése alatt

az állami vezetõkre vonatkozó szabályok szerint jogosult szabadságra.”

9. § Az R1. 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésében a „43. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „49/B. § (1) bekezdése”;

b) 6. § (2) bekezdésében az „Az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában” szövegrész helyébe az „A Hszt. 42. § (2) bekezdés

a) és b) pontjában”;

c) 11/B. § (1) bekezdésében, valamint az azt megelõzõ alcímben a „fogva tartottak” szövegrész helyébe

a „fogvatartottak”;

d) 13. §-át követõ alcímben az „51.” szövegrész helyébe az „51–51/A.”;

e) 14. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: jelölt), ” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: jelölt), illetve

a hivatásos állomány állami vezetõvé kinevezett vagy megválasztott tagja esetében”;

f) 15. § (1) bekezdésében a „jelöltet” szövegrész helyébe a „jelöltet és a hivatásos állomány állami vezetõvé

kinevezett vagy megválasztott tagját”;

g) 15. § (2) bekezdésében a „jelölttõl” szövegrész helyébe a „jelölttõl és a hivatásos állomány állami vezetõvé

kinevezett vagy megválasztott tagjától”;

h) 16. § (1) bekezdésében a „méltatlanság” szövegrész helyébe a „méltatlanság, valamint a kifogásolható életvitel

megállapításának”;

i) 27/B. §-t követõ alcímben a „293., 306. és 322. §-ához” szövegrész helyébe a „293. és 306. §-ához”;

j) 37/A. §-át megelõzõ alcímben a „katasztrófavédelmi és tûzoltói” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi

beosztás pótléka és veszélyes tûzoltói”;

k) 2/B. számú mellékletének „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” címû táblázat

D:57 mezõjében a „járõr,” szövegrész helyébe „járõr, határrendész”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 2. § (2) bekezdése;

b) 5. § (2) bekezdésében a „berendelhetõ, illetve” szövegrész;

c) 16. § (5) bekezdése;

d) 28/A. § (1) bekezdésében az „és szerzõdéses” szövegrész;

e) 37/A. § (4) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, valamint 38/A. § (2) bekezdésében a „szervezési” szövegrész;

f) 2/B. számú mellékletének „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” címû táblázat

37–39., valamint 58–60. sora.

2. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés

a) pontjában és 4. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és

Vámhivatalra, az Országgyûlési Õrségre” szöveg lép.

3. A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyûlési Õrség” szöveg lép.
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4. A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

9. §-a a következõ t) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendõrség az országos rendõrfõkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos

illetékességgel önálló szervként)

„t) a titkos információgyûjtésre feljogosított bûnüldözõ szervek felkérése alapján ellátja a bûnüldözõ szervek

nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi

együttmûködésrõl szóló törvényben meghatározott határon átnyúló megfigyelésekkel kapcsolatos feladatokat.”

14. § A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés k) pontjában az „ellátja a határon átnyúló mûveletekkel kapcsolatos feladatokat.” szövegrész

helyébe az „ellátja a határon átnyúló mûveletek közül a fedett nyomozó alkalmazását igénylõ feladatokat.”;

b) 6. § (3) bekezdés h) pontjában az „a rendõrség által a védett személyek” szövegrész helyébe az „a rendõrség és

az Országgyûlési Õrség által a védett személyek”

szöveg lép.

5. A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és

a létszámleépítések megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések

megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. §

c) pont ca) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásban:)

(munkaviszony:)

„ca) a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati

szolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazottak szolgálati

jogviszonya, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, valamint

a rendvédelmi szervek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának szolgálati jogviszonya,”

6. A rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint

feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes

szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint feladatai

ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan

életvitel ellenõrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenõrzés) az NVSZ]

„a) a b)–d) pontban foglaltak kivételével az állományilletékes parancsnok megkeresése,”

(alapján végzi.)

(2) Az R2. 7. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan

életvitel ellenõrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenõrzés) az NVSZ]

„d) a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõ, valamint az ösztöndíjas hallgató és tanuló esetében az ösztöndíjas

hallgatói, illetve tanulói szerzõdést kötõ fegyveres szerv országos parancsnokának megkeresése”

(alapján végzi.)
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17. § Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetében a megkeresés tartalmazza:

a) a hivatásos állományba jelentkezõ

aa) által kitöltött – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

törvény (a továbbiakban: Hszt.) 10. számú melléklete szerinti – kérdõívet, a hivatásos állományba jelentkezõ és a vele

közös háztartásban élõk Hszt. 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatát,

ab) önéletrajzát, valamint

ac) tervezett beosztását;

b) a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõ

ba) által kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdõívet, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõ és

a vele közös háztartásban élõk Hszt. 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatát, valamint

bb) önéletrajzát;

c) a hivatásos állomány tagja

ca) jelenlegi vagy tervezett beosztását,

cb) korábbi kifogástalan életvitel ellenõrzése idõpontját és annak eredményét,

cc) Hszt. 37/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulását,

cd) által, a hivatásos állományba jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdõívet, ha

az rendelkezésre áll;

d) a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vagy tanulója

da) korábbi kifogástalan életvitel ellenõrzése idõpontját és annak eredményét,

db) Hszt. 37/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulását,

dc) által, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti –

kérdõívet, ha az rendelkezésre áll.”

18. § Az R2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kifogástalan életvitel ellenõrzését meg kell szüntetni, ha

a) a jelentkezõ a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéstõl eláll,

b) a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezõ hivatásos szolgálatra egészségi,

pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan,

c) a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya megszûnik,

d) a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának vagy tanulójának ösztöndíjszerzõdése megszûnik vagy

e) a 7. § (1) bekezdése szerint a kifogástalan életvitel ellenõrzés kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta.”

19. § Hatályát veszti az R2. 15. és 16. §-a.

7. A terrorizmust elhárító szerv kijelölésérõl és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

20. § A terrorizmust elhárító szerv kijelölésérõl és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.)

Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet szerinti melléklet lép.

8. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékrõl

szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint

a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékrõl szóló 274/2012. (IX. 28.)

Korm. rendelet 2. § b) pontjában a „más szervhez történõ berendelés esetén a berendelés helye szerinti szerv vezetõje,

más szervhez” szövegrész helyébe az „– a Hszt. 49/D. §-a kivételével – más szervhez” szöveg lép.
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9. Az Országgyûlési Õrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos

településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

szóló 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az Országgyûlési Õrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és

építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2012. (IX. 28.)

Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint lép hatályba.

10. Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának

szabályairól, valamint a projektekben résztvevõ szakértõkre vonatkozó szabályokról szóló

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól,

valamint a projektekben résztvevõ szakértõkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R3.) 34. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az ikerintézményi projektben részt vevõ, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szakértõkre a Hszt. 52/A. §-ban foglaltakat is

alkalmazni kell.”

(2) Az R3. 34. § (2) bekezdésében a „Kttv.” szövegrész helyébe a „Kttv. és a Hszt.” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–21. és a 23. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R1. 2/A. számú mellékletének „Terrorelhárítási Központ” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Terrorelhárítási Központ

A B C D E F

1.
Szerv Vezetõi szint Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

Képesítési követelmény

2. állami iskolai
végzettség

szakképesítés

3. TEK a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult

fõigazgató tábornok egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

4. a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult

fõigazgató-
helyettes

tábornok

5. fõosztály-vezetõi
illetményre
jogosult

igazgató ezredes

6. fõosztály-vezetõi
illetményre
jogosult

igazgató-
helyettes

ezredes

7. fõosztály-vezetõi
illetményre
jogosult

kiemelt
fõtanácsadó

ezredes

8. fõosztály-vezetõi
illetményre
jogosult

hivatalvezetõ ezredes

9. fõosztály-vezetõi
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõ ezredes

10. fõosztályvezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõ-
helyettes

ezredes

11. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

osztályvezetõ alezredes

12. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

irodavezetõ alezredes

„
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2. melléklet a 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelethez

1. A rendõrség terrorizmust elhárító szervének székhelye:

Terrorelhárítási Központ, Budapest

2. A rendõrség terrorizmust elhárító szervének kirendeltségei és azok székhelyei:

2.1. 7. Mûveleti Osztály, Miskolc

2.2. 8. Mûveleti Osztály, Gyõr

2.3. 9. Mûveleti Osztály, Paks

2.4. 10. Mûveleti Osztály, Debrecen

2.5. 11. Mûveleti Osztály, Békéscsaba

2.6. 12. Mûveleti Osztály, Pécs

2.7. 13. Mûveleti Osztály, Szombathely

2.8. 14. Mûveleti Osztály, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér

2.9. 1. Iroda, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér

2.10. 2. Iroda, Gyõr

2.11. 3. Iroda, Miskolc

2.12. 4. Iroda, Pécs

2.13. 5. Iroda, Nyíregyháza

2.14. 6. Iroda, Szeged”

3. melléklet a 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Országgyûlési Õrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és

építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2012. (IX. 28.)

Korm. rendelet 1. mellékletében szereplõ, az „Országgyûlési Õrség” alcímû táblázat a következõ 4a. sorral kiegészülve

lép hatályba:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

„

4a. fõosztály-vezetõi
illetményre
jogosult

igazgató ezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

”

38166 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám



A Kormány 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással
összefüggõ eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerûsítési Programmal
összefüggõ módosításáról

A Kormány

az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §

(1) bekezdés a) és c) pontjában, 47. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3., az 5., a 7. és a 9. alcím, valamint a 68. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti

jogalkotói hatáskörében,

a 4. és a 6. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §

(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. § tekintetében az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet

42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és

a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §

(4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az Ápt. 4. § (3) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez és a visszahonosítási kérelemhez mellékelni kell

a kérelmezõ, illetve felmenõi egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínûsítõ okiratokat.

(5) Az Ápt. 4. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjára alapozott honosítási kérelem elõterjesztésekor közölni kell a házastárs,

a kiskorú gyermek, illetve az örökbefogadó magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat. Az Ápt.

4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem elõterjesztésekor közölni kell a házastárs magyar állampolgársága

megállapításához szükséges adatokat.”

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a

a következõ (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem elõterjesztésekor a kérelmezõ és a házastársa köteles

nyilatkozni arról, hogy az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben legalább tíz éve, az

Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben legalább öt éve érvényes házasságban élnek.

(5b) Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem elõterjesztésekor a kérelmezõnek az Ápt. 4. §

(3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltételnek való megfelelését a közös gyermek születési

anyakönyvi kivonatával kell igazolni.”

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a

a következõ (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Nem kell mellékelni a (6) bekezdés szerinti igazolást, ha a kérelmezõ nyilatkozik arról, hogy kérte a fõvárosi

kormányhivatalt, hogy az alkotmányos alapismeretekbõl tett sikeres vizsgáról az állampolgársági ügyekben eljáró

szervet értesítse.

(6b) Az Ápt. 4/A. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása során magyar tannyelvûnek kell tekinteni a részben

magyar tannyelvû nevelési-oktatási vagy felsõoktatási intézményt is, ha a kérelmezõ magyar nyelvi tagozatú

osztályban szerzett végzettséget.”

(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §

(7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(7) A honosítási és visszahonosítási kérelemhez a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ kérelmezõnek két darab

arcfényképet kell csatolnia.

(8) A honosítási és a visszahonosítási kérelemhez a külföldön élõ, tizennegyedik életévét betöltött kérelmezõnek egy

darab arcfényképet kell csatolnia.”
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(5) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a

a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A nagykorú kérelmezõ a honosítási és a visszahonosítási kérelemhez – az 1. § szerinti formanyomtatványon – saját

kézzel írt önéletrajzot csatol.

(10) A honosítási és a visszahonosítási kérelemhez mellékelni kell a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ

kérelmezõnek a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapot.

(11) Nem kell csatolni a honosítási vagy visszahonosítási kérelemhez az Ápt.-ben vagy az e kormányrendeletben

meghatározott okiratot, ha a kérelmezõ úgy nyilatkozik, hogy

a) azt korábbi, az idegenrendészeti hatóság által lefolytatott eljárásban már csatolta, és kéri az állampolgársági

ügyekben eljáró szervtõl, hogy az okiratot szerezze be, vagy

b) azt a hozzátartozója már csatolta a saját honosítási vagy visszahonosítási eljárásában, és kéri az állampolgársági

ügyekben eljáró szervtõl, hogy az okiratot szerezze be.”

2. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

4/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4/A. § (1) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján tett nyilatkozathoz mellékelni kell a kérelmezõ szüleinek házassági és

születési anyakönyvi kivonatát, közölni kell az anya magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján tett nyilatkozathoz a kérelmezõ szüleinek állampolgársága szerinti

állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a kérelmezõ a születésével nem szerzett állampolgárságot az

állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására abban az esetben kell csatolni, ha az állampolgársági ügyekben

eljáró szervnek nincs hivatalos tudomása arról, hogy a kérelmezõ a születésével nem szerzett állampolgárságot.”

3. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

„Nyilatkozat” alcíme a következõ 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § A kérelmet átvevõ a nyilatkozattal együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges

iratokat, valamint – ha a kérelmezõ a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyiadat- és

lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot.”

4. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A kérelmet átvevõ a kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges

iratokat, valamint – ha a kérelmezõ a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyiadat- és

lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot.”

5. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést az Ápt. 12. §-a szerinti szerv közvetlenül az állampolgársági

ügyekben eljáró szervhez küldi meg. Az Ápt. 12. §-a szerinti szervnek az Ápt. 14. § (2) bekezdésében meghatározott

adatokon túl a megkereséshez – ha azok a rendelkezésére állnak – meg kell küldenie az állampolgárság

megállapításához szükséges okiratokat.”

6. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Ápt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott vizsgára a kérelmezõ a fõvárosi kormányhivatalnál

jelentkezhet a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton.”

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. §-a

a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A vizsgabizottság tagjait és a jegyzõkönyvvezetõt tiszteletdíj illeti meg. A vizsgabizottság elnökét a vizsgadíj

6%-a, a vizsgabizottság tagjait 3,5%-a, a jegyzõkönyvvezetõt 1,75%-a illeti meg vizsgázónként.”

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. §-a

a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A vizsgázó kérheti, hogy az eredményes vizsgáról a fõvárosi kormányhivatal az állampolgársági ügyekben eljáró

szervet az eredményes vizsgát követõ 5 napon belül az (5) bekezdés szerinti adattartalommal értesítse.”
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7. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

13/A. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)–d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez nem kell mellékelni az

állampolgársági ügyekben eljáró szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bizonyító okiratot vagy

szakvéleményt.”

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. §

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez – ha a (2a) és (2b) bekezdésben

meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg – az állampolgársági ügyekben eljáró szerv

felhívására mellékelni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda fordítását, illetve igazolását vagy a Magyar

Tudományos Akadémia vagy intézetei szakvéleményét a név vagy névelem nyelvi jellemzõjérõl.”

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

13/A. §-a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez – ha a (2a) és (2b) bekezdésben

meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg – az állampolgársági ügyekben eljáró szerv

felhívására a (2) bekezdés szerinti okiratot kell mellékelni.”

(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

13/A. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésével, valamint 5. §-ával összefüggõ névmódosítási eljárásban a névmódosítási

kérelemnek helyt adó döntésrõl az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter határoz.

(6) A névmódosítási kérelemrõl az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel az állampolgársági ügyekben eljáró

szerv határoz.”

8. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. és

9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

10. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § a) és g) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(3) és (3a)”

szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „az anyakönyvvezetõ” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási

(fõvárosi kerületi) hivatala vezetõje” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „A kérelem” szövegrész helyébe az „Az állampolgársági kérelem” szöveg,

d) 2/A. § nyitó szövegrészében a „b) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „a központi” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

f) 3. § (3) bekezdésében az „Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv hiánypótlási felhívására köteles a kérelmezõ

igazolni” szövegrész helyébe az „A kérelmezõ – az Ápt. 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdésére alapozott honosítást

vagy a visszahonosítást kérelmezõ kivételével – köteles igazolni” szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a „benyújtásakor” szövegrész helyébe a „benyújtásakor vagy az Ápt. 16. § (3) bekezdése

szerint” szöveg,
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h) 9. § (2) bekezdésében az „– az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására – a kérelmezõnek csatolnia kell az

Ápt. 14. § (1) bekezdés b)–e) pontjában” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv

felhívására kell a kérelmezõnek mellékelnie az Ápt. 14. § (1) bekezdésében” szöveg,

i) 13. § (3) bekezdés a) pontjában a „köztisztviselõ” szöveg helyébe a „közszolgálati jogviszonyban álló személy”

szöveg,

j) 13. § (6) bekezdésében az „a vizsgát szervezõ fõvárosi és megyei” szövegrész helyébe a „fõvárosi” szöveg

lép.

10. § (1) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm.

rendelet

a) 1. § nyitó szövegrészében az „adattartalmú” szövegrész,

b) 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „és megyei” szövegrész,

c) 13. § (5) bekezdésében az „és megyei” szövegrészek,

d) 13/A. § (1) bekezdésében az „egyidejûleg a 8. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon” szövegrész,

e) 13/B. §-ában az „A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter nevében

ellátja – az Ápt. 4. § (3) bekezdésével és 5. §-ával összefüggõ névmódosítási eljárásban a névmódosítási

kérelemnek helyt adó döntés kivételével – az Ápt. 24. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat.”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 13. § (8) bekezdése,

c) 4/A. számú melléklete,

d) 8. számú melléklete.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élõ magyar állampolgárként történõ

nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követõen hivatalból indul.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés d) és e) pontja szerinti magyar állampolgárt a magyar hatóság által vezetett

anyakönyvbe bejegyzett adatokkal az állampolgársági ügyekben eljáró szerv veszi nyilvántartásba.

(4b) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés f) pontja szerinti magyar állampolgárt a magyar hatóság által vezetett anyakönyvbe

bejegyzett adatokkal a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság veszi nyilvántartásba.”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A külföldön élõ magyar állampolgár a konzuli tisztviselõnél, a központi szervnél vagy a tartózkodási helye szerint illetékes

járási hivatalnál is bejelentheti a nyilvántartott adatai változását, megteheti vagy visszavonhatja a korlátozó nyilatkozatát.”

12. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 3. § (4a) bekezdése szerinti esetben haladéktalanul gondoskodik

a külföldön élõ magyar állampolgár nyilvántartásba történõ felvételérõl.

(4) A hazai anyakönyvezést végzõ hatóság a 3. § (4b) bekezdése szerinti esetben haladéktalanul gondoskodik

a külföldön élõ magyar állampolgár nyilvántartásba történõ felvételérõl.”

13. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A címmegállapítást a jegyzõ a közterület elnevezésérõl, valamint a települések szétválásáról és egyesülésérõl,

továbbá a területátcsatolásról hozott helyi önkormányzati képviselõ-testületi határozat és a telekalakítási eljárás
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lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ ingatlanügyi hatóság vagy építésügyi hatóság ezen eljárásában hozott

határozata alapján végzi.”

14. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Helyi szinten a nyilvántartást a községi, városi – fõvárosban a kerületi – önkormányzat (a továbbiakban: települési

önkormányzat) polgármesteri hivatalában számítógépen – és átmenetileg manuális, kartonos módszerrel – kezelik.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nyilvántartást helyi szinten kezelõ szerv megváltozásáról, az új szervezeti rend szerint illetékes jegyzõ – a járási

hivatal útján – a vonatkozó határozat jogerõre emelkedését követõ nyolc napon belül értesíti a központi szervet.”

15. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jegyzõ a feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és

lakcímrõl szóló hatósági igazolványt haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. A járási hivatal az intézkedését vagy

a jegyzõ intézkedését követõen gondoskodik az alapiratoknak a központi szervnek való továbbításáról.”

16. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgárt külföldön élõ magyar

állampolgárként a járási hivatal veszi nyilvántartásba.”

17. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a következõ i)–k) ponttal egészül ki:

(A központi szerv elsõ fokú hatósági jogkörében)

„i) dönt a nála elõterjesztett kérelmek ügyében az értesítési cím nyilvántartásba vételérõl, megújításáról, törlésérõl;

j) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése alapján nyilvántartásba veszi a Magyarország területén élõ, az

Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárok személyi- és lakcímadatait;

k) a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság értesítése alapján nyilvántartásba veszi a Magyarország területén élõ, az

Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárok személyi- és lakcímadatait.”

18. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A nyilvántartás az adatokat a magyar ábécé betûinek felhasználásával kezeli.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A lakcím adattartalma:

a) településnév, a fõvárosban a kerület megjelölésével,

b) postai irányítószám,

c) közterület neve és jellege,

d) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám,

e) – ha az ingatlan több lakást foglal magában – épület, lépcsõház, szint (emelet), ajtó.

(6) Az értesítési cím adattartalma:

a) postafiók értesítési címként történõ megadása esetén

aa) településnév,

ab) postafiók száma,

ac) a postafiókot biztosító postai szolgáltató hely postai irányítószáma,

b) címhely értesítési címként megadása esetén

ba) településnév, a fõvárosban a kerület megjelölésével,

bb) postai irányítószám,

bc) közterület neve és jellege,

bd) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám,
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be) – ha az ingatlan több lakást vagy önálló egységet foglal magában – épület, lépcsõház, szint (emelet), ajtó,

c) postai szolgáltató hely értesítési címként történõ megadása esetén

ca) településnév,

cb) a postai szolgáltató hely neve,

cc) a postai szolgáltató hely irányítószáma.”

19. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet „A nyilvántartás adatai” alcíme a következõ 15/D. §-sal egészül ki:

„15/D. § (1) A doktori címet az érintett kérelmére, viselt nevéhez „dr.” jelzéssel, az azt igazoló okirat adatai alapján,

a kérelem elõterjesztésének napjával kell a nyilvántartásba bejegyezni. A kérelmezõ több doktori címe közül csak egy

jegyezhetõ be. Tudományos fokozat – a doktori cím kivételével – a nyilvántartásba nem jegyezhetõ be.

(2) Ha a polgár a doktori címének a nyilvántartásba való bejegyzése idõpontjában házassági nevet visel, a „dr.” jelzõt

a) a feleség esetében

aa) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 25. § (1) bekezdés

a) és d) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott esetben a házassági nevet megelõzõen,

ab) a Csjt. 25. § (1) bekezdés b) pont második fordulatában és a Csjt. 25. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott

esetben a házassági név születési névbõl álló tagját megelõzõen,

ac) ha a férje családi és utónevét viseli házasságra utaló toldással, a házassági nevet követõen,

ad) ha a férje családi és utónevét viseli házasságra utaló toldással, amelyhez elõzõ teljes házassági nevét

hozzákapcsolja, az elõzõ teljes házassági nevet megelõzõen,

ae) ha az elõzõ házassági nevét viseli tovább változatlan formában, az elõzõ házassági nevet megelõzõen

kell a nyilvántartásba bejegyezni;

b) a férj esetében a Csjt. 25. § (2) bekezdés a) és b) pontjában és a Csjt. 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben,

továbbá ha az elõzõ házassági nevét viseli tovább változatlan formában, a házassági nevet megelõzõen kell

a nyilvántartásba bejegyezni.

(3) Ha a doktori cím viselésére a férj jogosult, a férj doktori címét viselni kívánó feleség csak abban az esetben kérheti

a doktori cím bejegyzését, ha a férj már kérelmezte annak nyilvántartásba vételét.

(4) A feleség házassági névviselésében a férj doktori címét a Csjt. 25. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott

esetben a házassági nevet megelõzõen kell a nyilvántartásba bejegyezni.”

20. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggõ hatósági ügyben elsõ fokon jár el:)

„c) a központi szerv

ca) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy valamint a Magyarország területén élõ, az Nytv.

4. § (2c) és (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgár adatainak nyilvántartásba vételével,

cb) a honosított polgár és – a 10. §-ban meghatározott kivétellel – a magyarországi tartózkodási hellyel nem

rendelkezõ, külföldön élõ magyar állampolgár nyilvántartásával, névadat-változásával, elveszett, eltulajdonított,

megsemmisült vagy használhatatlanná vált hatósági igazolványával, valamint

cc) a személyi azonosító visszavonásával és törlésével

kapcsolatos eljárásban;”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggõ hatósági ügyben elsõ fokon jár el:)

„d) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 3. § (4a) bekezdése szerinti esetben;

e) a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság a 3. § (4b) bekezdése szerinti esetben;

f) az eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatal, a konzuli tisztviselõnél megindított eljárásban az

érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal a Magyarország területének a külföldi

letelepedés szándékával történõ elhagyásával kapcsolatos eljárásban, valamint a külföldön letelepedõ magyar

állampolgár külföldön élõ magyar állampolgárként történõ nyilvántartásba vételének eredményeként kiállításra

kerülõ hatósági igazolvánnyal kapcsolatos eljárásban.”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 17. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

38172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám



„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, az

(1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság kizárólag a hatósági igazolvány

kiadásáról dönt.”

21. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha)

„d) a magyar állampolgár bejelenti Magyarország területének külföldi letelepedés szándékával történõ elhagyását.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha)

„e) arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési

eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor.”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár)

„d) lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe házszám, lépcsõház, szint, ajtó számozása miatt megváltozott;”

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése a következõ g)–j) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolványt)

„g) a 3. § (4a) bekezdése szerinti esetben a külföldön élõ magyar állampolgárnak az állampolgársági ügyekben eljáró

szerv,

h) a Magyarország területén élõ, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárnak a központi szerv,

i) a 3. § (4b) bekezdése szerinti esetben a külföldön élõ magyar állampolgárnak a hazai anyakönyvezést végzõ

hatóság,

j) a Magyarország területén élõ, az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárnak a központi szerv”

(adja át.)

(5) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hatósági igazolványt a 21. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a járási hivatal személyes átvételre irányuló

kérelem hiányában postai úton továbbítja a letelepedett polgárnak, a menekültnek és az oltalmazottnak.”

22. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Megszûnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha)

„a) a nem magyar állampolgár Magyarország területét a külföldön történõ letelepedés szándékával elhagyja;”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a)–e) pontjában foglalt esetben a polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási

hivatalnak, az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezetõnek vagy a központi szervnek gondoskodnia kell

a hatósági igazolvány bevonásáról, érvénytelenítésérõl és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány

nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl. A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az anyakönyvvezetõ az

anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 10. §

(5) bekezdése szerint jár el.”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos eljárás

megindításának helye szerint illetékes járási hivatal, a konzuli tisztviselõnél megindított eljárásban az érintett polgár

lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal gondoskodik a hatósági igazolvány bevonásáról,

érvénytelenítésérõl és az érvénytelenítés tényének nyilvántartásba vételérõl.”

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
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„(8) Ha a magyar állampolgár hatósági igazolványa a (2) bekezdés a) pontja alapján a külföldi letelepedési szándék

bejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel érvénytelen, a magyar állampolgár az érvénytelen hatósági

igazolványt köteles

a) személyesen, törvényes képviselõ vagy meghatalmazott útján a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal

kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselõnél leadni, vagy

b) személyes megjelenés nélkül, postai úton megküldeni a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal

kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselõnek.”

23. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet „Személyi azonosítóról és a lakcímrõl szóló hatósági igazolvány” alcíme a következõ

19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A 18. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a költözéssel nem járó címváltozás miatt csere

alatt álló hatósági igazolvány érvénytelenségének tényére és a hivatalból kiállított hatósági igazolvány

érvényességére vonatkozó bejegyzésrõl a járási hivatalnak a hivatalból kiállított hatósági igazolvány átvételét igazoló

tértivevény visszaérkezését követõen kell gondoskodnia.

(2) Ha a 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint hivatalból kiállított hatósági igazolvány kézbesítése másodszori

alkalommal is sikertelen, a járási hivatal a hatósági igazolványt a címváltozás szerint illetékes jegyzõnek küldi meg

személyes átadás céljából.

(3) Ha a címváltozás szerint illetékes jegyzõ a hatósági igazolványt személyesen átadja, az átadás tényérõl értesíti

a járási hivatalt. A járási hivatal az értesítés alapján az (1) bekezdés szerinti bejegyzést teszi a nyilvántartásba.

(4) Ha a címváltozás szerint illetékes jegyzõ a hatósági igazolványt személyesen nem adja át, a hatósági igazolványt

érvénytelenítés céljából visszaküldi a járási hivatalnak. A járási hivatal a hatósági igazolványt érvényteleníti, valamint

a csere alatt álló hatósági igazolvány és a hivatalból kiállított hatósági igazolvány érvénytelenségének tényére

vonatkozó bejegyzést tesz a nyilvántartásba.

(5) A 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint hivatalból kiállított hatósági igazolvány átvételét igazoló tértivevény

visszaérkezésének hiányában a járási hivatal a polgárt postai úton írásban nyilatkoztatja arról, hogy a hatósági

igazolványt átvette-e. A polgárt tájékoztatni kell arról is, hogy ha a hivatalból kiállított hatósági igazolványt nem vette

át, az új hatósági igazolványa kiállítására kérelmére kerül sor, és a birtokában lévõ csere alatt álló hatósági igazolványa

adatváltozás miatt érvénytelen.

(6) Ha a polgár az (5) bekezdés szerinti esetben úgy nyilatkozott, hogy

a) a hatósági igazolványt átvette, a járási hivatal a nyilatkozat alapján az (1) bekezdés szerinti bejegyzést teszi

a nyilvántartásba,

b) a hatósági igazolványt nem vette át, a járási hivatal a (4) bekezdés szerint jár el.

(7) Ha a járási hivatalnak a polgár (5) bekezdés szerinti nyilatkozattételére irányuló megkeresése eredménytelen vagy

a megkeresés kézbesítése sikertelen, a járási hivatal a címváltozás szerint illetékes jegyzõtõl kér belföldi jogsegélyt

a tényállás tisztázásához. A tényállás tisztázása esetén az (1) és (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(8) Ha a tényállás tisztázása során a 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hatósági igazolvány fellelhetõsége nem

állapítható meg, a járási hivatal a (7) bekezdés szerinti jegyzõ értesítése alapján a (4) bekezdés szerint jár el.

(9) A polgár a címváltozás miatt érvénytelenné vált hatósági igazolványát a járási hivatalban vagy a címváltozás

szerint illetékes jegyzõnél adhatja le.”

24. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) Az anyakönyvvezetõ a születési, házassági és halálozási anyakönyvbe, valamint a bejegyzett élettársi

kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett alap-, valamint az utólagos bejegyzésekbõl és kijavításokból eredõ

adatváltozásokat öt napon belül átvezeti a nyilvántartáson.

(2) A hazai anyakönyvezésre kijelölt szerv az általa a születési, házassági és halálozási anyakönyvbe, valamint

a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett alap-, valamint az utólagos bejegyzésekbõl és

kijavításokból eredõ adatváltozásokat öt napon belül átvezeti a nyilvántartáson.”

25. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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„(1) A magyarországi letelepedés szándékával külföldrõl hazatérõ magyar állampolgár – az Nytv. 26. § (2a) és

(2b) bekezdése szerinti eset kivételével – a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstõl számított öt napon belül

köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges – okirattal igazolt – személyi és

lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételérõl a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

(2) Az idegenrendészeti hatóság – az Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában meghatározott eset kivételével –

a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított öt napon belül a letelepedett polgár nyilvántartásba

vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja

a letelepedett jogállású polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételérõl a járási

hivatal hatósági igazolványt ad ki.

(3) A menekültügyi hatóság a menekült és az oltalmazott jogállását elismerõ határozat kiállításától számított öt napon

belül a menekült és az oltalmazott nyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi-

és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a menekült és az oltalmazott lakóhelye szerint illetékes járási

hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételérõl a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

(4) A külföldön letelepedni szándékozó polgár esetében a konzuli tisztviselõnél elõterjesztett, a külföldi letelepedésre

vonatkozó nyilatkozatot és a külföldön letelepedni szándékozó polgár által személyesen, törvényes képviselõ vagy

meghatalmazott útján vagy postai úton leadott hatósági igazolványt a konzuli tisztviselõ haladéktalanul megküldi

a központi szervnek. A központi szerv a nyilatkozatot és a hatósági igazolványt feldolgozás, illetve további intézkedés

céljából haladéktalanul megküldi az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §-a a következõ (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv haladéktalanul értesíti a központi szervet a Magyarország területén

élõ, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárok nyilvántartásba vételéhez szükséges személyi- és

lakcímadatokról.

(9b) A hazai anyakönyvezést végzõ hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet a Magyarország területén élõ,

az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárok nyilvántartásba vételéhez szükséges személyi- és

lakcímadatokról.”

26. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Magyarország területén élõ, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti polgár elsõ lakóhelyét az állampolgársági

eljárásban a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat megtételével, vagy az állampolgárság

igazolása iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg jelenti be.

(2b) A Magyarország területén élõ, az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti polgár elsõ lakóhelyét a hazai anyakönyvi

eljárásban a születés, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem

benyújtásával egyidejûleg jelenti be.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 29. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A letelepedett jogállású polgár, a menekült és az oltalmazott nyilvántartásba való elsõ bejelentési kötelezettsége

a 21. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárással teljesül.

(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy elsõ lakóhelyét az idegenrendészeti hatóságnál

a regisztrációs igazolás, az állandó tartózkodási kártya, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos eljárásban

jelenti be. Az idegenrendészeti hatóság az eljárásban a 34. § (1) bekezdése szerint jár el.”

27. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A polgár lakcím-bejelentési kötelezettségét – a 29. § (3) bekezdése, valamint a (2)–(5) bekezdés szerinti esetek

kivételével – személyesen, illetve törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja útján teljesítheti.”

28. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következõ 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A. § (1) A polgár értesítési címét személyesen vagy az Nytv. 34. § (4) bekezdése szerint jelentheti be.

(2) A nyilvántartás egyidejûleg kizárólag egy, a polgár által bejelentett értesítési címet tartalmazhat.

(3) A polgár csak saját maga tekintetében jelenthet be értesítési címet.”
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29. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A lakcímbejelentést – a 29. § (3) bekezdésében, a 30. § (2) bekezdésében, valamint az Nytv. 26. § (2a) és

(2b) bekezdésében, valamint jogszabályban meghatározott kivétellel – a 3. számú mellékletben elõírt adattartalmú

bejelentõlapon kell teljesíteni. A bejelentõlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek és az e rendeletben

meghatározott esetekben – az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében foglalt kivétellel –

a szállásadónak is saját kezûleg alá kell írnia.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 32. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az értesítési címet a 6. számú mellékletben elõírt adattartalmú, az értesítési címét bejelentõ polgár által saját

kezûleg aláírt bejelentõlapon vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény

szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelenteni.”

30. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bejelentett lakcím valódiságát a címnyilvántartásban szereplõ adatok – és ha az eset körülményei ezt

indokolják, helyszíni szemle – alapján a jegyzõ, illetve a járási hivatal ellenõrzi. Ha

a) a bejelentett lakcím nem valós,

b) – az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében foglalt kivétellel – a bejelentõlapot a szállásadó

nem írta alá,

c) – az Nytv. 27/C. §-ában meghatározott kivétellel – a szállásadó címnyilvántartásba bejegyzett szállásadói

nyilatkozatának megfelelõ, az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulása hiányzik,

d) a szállásadó nyilatkozattételi jogosultsága nem áll fenn, vagy

e) a bejelentés egyéb okból nem felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,

a bejelentkezést el kell utasítani.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A bejelentett értesítési cím valódiságát az adatok alapján a járási hivatal – az értesítési cím központi szervnél

történõ megadása esetén a központi szerv – ellenõrzi. Ha

a) a bejelentett értesítési cím nem valós vagy

b) az értesítési cím bejelentése egyéb okból nem felel meg a bejelentésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,

a bejelentést el kell utasítani.”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a polgár által bejelentett lakcím vagy az értesítési címként bejelentett címhely nem szerepel

a címnyilvántartásban, de a lakcím vagy értesítési cím valódiságát hitelt érdemlõen igazolja, a bejelentést el kell

fogadni és a jegyzõ a címnyilvántartást a bejelentésnek megfelelõen módosítja.”

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a szállásadó az Nytv. 27/B. §-a szerinti értesítés szolgáltatást igényelt, a központi szerv a szállásadó

választásának megfelelõ módon értesítést küld részére az elfogadott lakcímbejelentésrõl.”

(5) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett értesítési cím nem valós,

megállapítja az értesítési cím érvénytelenségét és a döntés jogerõre emelkedését követõen az érvénytelen értesítési

címet törli a nyilvántartásból.”

31. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A bíróság vagy más hatóság – ha a lakás használatának megváltoztatására vonatkozó döntés végrehajtásának

foganatosítására sor került – errõl értesíti a járási hivatalt, amely hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítésére. Ha

egyidejûleg a döntéssel érintett polgár új lakcímet nem jelent be vagy a járási hivatal a bejelentett lakcímrõl nem

szerez tudomást, az (1) bekezdésnek megfelelõen kell eljárni.
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(3) Ha a polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyzõ, illetve a járási

hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. Nem szerepeltethetõ „fiktív” jelzéssel a lakcím, ha a jegyzõ, illetve a járási

hivatal az eljárása során megállapítja, hogy az érintett – a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül – átmenetileg

nem tartózkodik a lakásban.

(4) A lakcím érvénytelenítése vagy „fiktív” jelzéssel szerepeltetése esetén a jegyzõ, illetve a járási hivatal

haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett polgár lakcímet tartalmazó hatósági igazolványa

érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.”

32. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A címjogosult és a postafiók bérlõje a bejelentett értesítési cím törlését kérheti a nyilvántartásból, ha a cím

(címhely vagy postafiók) értesítési címként történõ nyilvántartását nem kívánja biztosítani.”

33. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehatásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg, házszám, épület, lépcsõház, szint,

ajtó számozásának változása vagy a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó

lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat ilyen megváltozása nem minõsül

adatváltozásnak. A lakcímadat-változásról az eredeti bejegyzési idõpont változatlanul hagyásával – az Nytv.

13/A. §-ban meghatározott kivétellel – a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál elõterjesztett

kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelõ hatósági igazolványt állít ki és kézbesít

részére.

(2) A járási hivatal az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.”

34. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehatásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) Helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg, házszám, épület, lépcsõház, szint,

ajtó számozásának változása vagy a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó

lakcímváltozásról vagy értesítésicím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie.

(2) A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minõsül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési idõpont

változatlanul hagyásával – az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel – a változással érintett lakcím szerint illetékes

járási hivatalnál elõterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelõ hatósági

igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.

(3) A járási hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.”

35. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39. § (1) A jegyzõ, illetve a járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbejelentés adatait, és megküldi

a lakcímbejelentõlapot, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímrõl szóló leadott hatósági igazolványt a központi

szervnek.

(2) A járási hivatal vagy – ha a polgár az értesítési címét a központi szervnél jelenti be – a központi szerv átvezeti

a nyilvántartáson a megadott értesítési cím adatait.”

36. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 41/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„41/A. § (1) A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó polgár a külföldi letelepedésre

vonatkozó nyilatkozatát az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be.

(2) Ha a kiskorú gyermek külföldi letelepedéséhez a Csjt. alapján gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a kiskorú

gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyását is csatolni kell.”

37. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következõ 41/B. és 41/C. §-sal egészül ki:
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„41/B. § (1) A területváltozásról annak a települési önkormányzatnak a jegyzõje értesíti a központi szervet, ahová

a változással érintett területet átcsatolták.

(2) A jegyzõ az adatjavításokat és adatváltozásokat a vonatkozó döntés jogerõre emelkedését követõen

haladéktalanul átvezeti a címnyilvántartásban.

(3) A jegyzõ a központi szerv megkeresésére a területszervezési változásokról adatokat szolgáltat.

41/C. § (1) A nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkezõ tulajdonos vagy haszonélvezõ szállásadó lakcímbejelentéssel

összefüggõ szállásadói nyilatkozatát és a nyilatkozat visszavonását a járási hivatal vezeti át a címnyilvántartáson.

A járási hivatal gondoskodik a feldolgozott nyilatkozatok (alapiratok) megõrzésérõl.

(2) Ha a járási hivatal bejelentés útján vagy hivatalból tudomást szerez a nyilatkozattételi jogosultság megszûnésérõl

– és e tényt az ingatlan-nyilvántartásba történt betekintéssel való ellenõrzés eredménye is megerõsíti –

a lakcímbejelentéssel összefüggõ szállásadói nyilatkozatot hivatalból haladéktalanul törli a címnyilvántartásból.”

38. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) a 11. melléklet szerinti 5. számú melléklettel,

b) a 12. melléklet szerinti 6. számú melléklettel

egészül ki.

39. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdés d) pontjában és 19. §

(2) bekezdés c) pontjában, az „ , illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

b) 21. § (10) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,

c) 22. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében és 25. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe

az „illetve” szöveg

lép.

40. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a „helyi nyilvántartási szervnél” szövegrész helyébe a „jegyzõnél vagy fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 3. § (3) és (5) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében a „jegyzõnél” szövegrész helyébe

a „járási hivatalnál” szöveg,

c) 19. § (4) és (6) bekezdésében és 21. § (4) bekezdésben a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”

szöveg,

d) 17. § (3) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében és 39. § (1) bekezdésében

a „körzetközponti jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

e) 9. § (3) és (6) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdésében, 18. §

(6) bekezdés d) pontjában, 18. § (6) bekezdés e) pont eb) alpontjában, 19. § (1) bekezdésében, 29. §

(2) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal”

szöveg,

f) 9. § (1) bekezdésében és 11. § e) pontjában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ vagy a járási hivatal” szöveg,

g) 9. § (7) bekezdésében, 10. §-ában, valamint 21. § (1)–(3) és (10) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe

a „járási hivatal” szöveg,

h) 1. számú mellékletében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ, a járási hivatal” szöveg,

i) 9. § (4) bekezdés a) pontjában az „a jegyzõ és a saját” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

j) 11. § nyitó szövegrészében és 48. § (7) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
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k) 12. § (5) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,

l) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a „jegyzõ,” szövegrész helyébe a „jegyzõ és a járási hivatal” szöveg,

m) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „körzetközponti jegyzõ,” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

n) 18. § (6) bekezdés c) pontjában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ és a járási hivatal” szöveg,

o) 22. § (4) bekezdésében és az „és kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe az „a járási (fõvárosi

kerületi) hivatal járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg,

p) 25. § (3) bekezdésében az „és kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe az „ , a járási (fõvárosi

kerületi) hivatal járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg,

q) 27. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatal” szöveg,

r) 29. § (1) bekezdésében a „jegyzõnél” szövegrészek helyébe a „jegyzõnél vagy járási hivatalnál” szöveg,

s) 30. § (1) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal

(a továbbiakban: gyámhivatal)” szöveg,

t) 34. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében és 41. §-ában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ,

illetve a járási hivatal” szöveg,

u) 36. § (2) bekezdésében a „jegyzõnél” szövegrész helyébe a „jegyzõnél vagy járási hivatalnál” szöveg,

v) 36. § (3) bekezdésében a „jegyzõjénél” szövegrész helyébe a „jegyzõjénél vagy járási hivatalnál” szöveg,

w) 38. §-ában a „Honvédség” szövegrészek helyébe a „Honvédség, az Országgyûlési Õrség” szöveg

lép.

41. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „lakcímadatokat, adatváltozásokat” szövegrész helyébe

a „lakcímadatokat, értesítési cím adatokat, adatváltozásokat” szöveg,

b) 11. § b) pontjában a „lakcím-, valamint” szövegrész helyébe a „lakcím-, az értesítési cím, valamint” szöveg,

c) 13. §-ában a „lakcímbejelentéssel” szövegrész helyébe a „lakcím- és értesítési cím bejelentéssel” szöveg,

d) 18. § (6) bekezdés b) pontjában a „kérelemre” szövegrész helyébe a „kérelemre vagy hivatalból” szöveg,

e) 18. § (6) bekezdés záró szövegrészében az „adja át” szövegrész helyébe az „adja át vagy kézbesíti” szöveg,

f) 19. § (7) bekezdésében a „(4)–(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4), (5) és (6) bekezdésben” szöveg,

g) 24. §-ában a „mintáját” szövegrész helyébe az „adattartalmát” szöveg,

h) V. Fejezete címében a „Lakcímnyilvántartás” szövegrész helyébe az „A lakcím- és az értesítési cím nyilvántartása”

szöveg,

i) 32. § (2) bekezdésében az „A bejelentõlapon” szövegrész helyébe az „Az (1) és (1a) bekezdés szerinti

bejelentõlapon” szöveg,

j) 34. § (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti elutasításról” szövegrész helyébe az „A lakcímbejelentés

(1) bekezdés szerinti elutasításáról” szöveg

lép.

42. § (1) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 5. § (5) bekezdésében az „a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem benyújtásakor, vagy” szövegrész,

b) 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , törlésérõl” szövegrész,

c) 15. § (1) bekezdésében az „A doktori címet a nyilvántartásba az érintett kérelme alapján kell bevezetni.”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2/A. §-a,

b) 6. §-a és 7. §-a és a 6. §-át megelõzõ „Címnyilvántartás” alcím,

c) 19. § (3) bekezdés e) pontja,

d) 40. §-a.
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43. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 28. §-a.

3. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a „valamint

a hazai anyakönyvi eljárással összefüggésben” szövegrész helyébe az „a magyar állampolgárság kérelemre történõ

igazolásával, valamint a hazai anyakönyvi eljárással összefüggésben” szöveg lép.

45. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a „(3)”

szövegrész helyébe a „(3) és (3a)” szöveg lép.

4. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

módosítása

46. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A személyazonosító igazolvánnyal összefüggõ hatósági ügyben elsõ fokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal

járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelõ

központi szerv (a továbbiakban: központi szerv) jár el.”

47. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a

a következõ i) ponttal egészül ki:

(A járási hivatal)

„i) átvezeti a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson az anyakönyvvezetõ által megküldött, az érvénytelenített

személyazonosító igazolványok adatait.”

48. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 14. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A személyazonosító igazolvány elsõ alkalommal történõ kiadását a letelepedett a letelepedett jogállást igazoló

okmányának, a menekült és az oltalmazott a menekültként vagy oltalmazottként való elismerést igazoló okiratának az

átvételekor az idegenrendészeti hatóságnál, illetve a menekültügyi hatóságnál köteles kérni. Az idegenrendészeti

hatóság, illetve a menekültügyi hatóság közremûködõ hatóságként jár el, és a kérelmet a 23. § (1) bekezdésében

meghatározott ellenõrzést követõen haladéktalanul megküldi a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes járási

hivatalnak.”

49. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a következõ

14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem ügyintézési határideje húsz nap.”

50. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem – a (4) bekezdésben és a 14. § (2) bekezdésében

meghatározott kivétellel – bármely járási hivatalnál elõterjeszthetõ.”

51. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 17. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes elõterjesztésekor a kérelmezõrõl a járási hivatal, illetve

a közremûködõ idegenrendészeti hatóság, illetve a közremûködõ menekültügyi hatóság arcképmás felvételt készít.

Kivételesen – ha az arcképmás felvétel nem készíthetõ el – a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

(2) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 17. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A kérelmezõnek – cselekvõképtelen kérelmezõ esetén a szülõnek (törvényes képviselõnek) – a kérelem

ellenõrzését és az adatok valódiságát aláírásával kell igazolnia.”

52. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 18. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) Ha a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ évben

rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes

okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.

(2) Ha a menekült vagy oltalmazott jogállású kérelmezõ a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem

benyújtását megelõzõ évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal, az útlevelét

a kérelemhez nem köteles bemutatni.

(3) Ha a kérelmezõ érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más

érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmezõ az útlevélen kívül

más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmezõ a kérelem benyújtását

megelõzõ évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezõnek a kérelemhez be kell mutatnia:

a) a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas

házassági anyakönyvi kivonatát,

b) doktori cím viselésére irányuló szándék esetén a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori

cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot,

c) a magyarországi letelepedés szándékával külföldrõl hazatért magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és

lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

d) a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmezõ esetében a bevándorlási

engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló

okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

(4) A kérelemhez nem kell bemutatni a születési anyakönyvi kivonatot, ha a születést Magyarországon

anyakönyvezték, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot, ha a házasságkötést

Magyarországon anyakönyvezték.”

53. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 20. §-a és 21. §-a

helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„20. § Ha a közremûködõ idegenrendészeti hatóság, illetve a közremûködõ menekültügyi hatóság eljárásában a 17. §

(1) bekezdése szerint a kérelmezõ arcképmás-felvétele nem készíthetõ el, a kérelmezõ által csatolt fénykép hátoldalára

közremûködõ hatóság feltünteti a kérelmezõ letelepedett jogállást igazoló okmányának, illetve a menekültkénti vagy

az oltalmazottkénti elismerésrõl szóló hatósági határozatának számát, továbbá a fényképnek a letelepedett, illetve

a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát bélyegzõlenyomattal és aláírással igazolja.

21. § A 18. § (3) bekezdésében meghatározott okiratot eredetiben vagy az eredetirõl készített hiteles másolatban,

külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell bemutatni.”

54. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28. §

(1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Érvénytelen a személyazonosító igazolvány, ha)

„g) megszûnt a személyazonosító igazolványra való jogosultság.”

55. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A személyazonosító igazolványba a doktori címet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történt bejegyzéssel

egyezõen kell feltüntetni.”

56. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 32/A. §

(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az állandó személyazonosító igazolvány elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl, illetve

megtalálásáról szóló bejelentésrõl felvett jegyzõkönyvet a járási hivatal, illetve külföldön a külképviselet a központi
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szervnek továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett bejelentés esetén az ügyfél elektronikus úton tett

nyilatkozatát kell a központi szervnek továbbítani.”

57. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 34. §-a

a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a 10. § a) pontjában meghatározott esetben az állandó személyazonosító igazolvány a 28. § (1) bekezdés

g) pontja alapján a külföldi letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel érvénytelen,

a polgár az állandó személyazonosító igazolványt köteles

a) személyesen, törvényes képviselõ vagy meghatalmazott útján a külföldön való letelepedésre vonatkozó

nyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselõnél

leadni, vagy

b) személyes megjelenés nélkül, postai úton megküldeni a külföldön való letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal

kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak vagy konzuli tisztviselõnek.”

58. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 39. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„39. § Az elhalt személyazonosító igazolványát a gyógyintézet, vagy az elhalt hozzátartozója a haláleset

bejelentésekor köteles az illetékes anyakönyvvezetõnek leadni, aki az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és

a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 10. § (5) bekezdése szerint jár el.”

59. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 10. § b) pontjában, 31. § (1) bekezdésében, 36. §-ában, 38. § (2) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében az

„illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdésében és 41. §-ában az „ , illetõleg” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

c) 28. § (1) bekezdés e) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében és 34. § (3) bekezdésében az

„ , illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg

lép.

60. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 3. § nyitó szövegrészében, 15. § (5) bekezdésében, 23. § (2) és (5) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés nyitó

szövegrészében, 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdés b) pontjában,

28/C. § (1)–(3) bekezdésében, 32/A. § (3) és (5) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (4) bekezdésében,

40. § (3) bekezdésében és 41. §-ában a „körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõ hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda)” szövegrész helyébe

a „járási hivatalban” szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében az „okmányirodánál” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében az „az okmányirodánál” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnál” szöveg,

e) 15. § (2) bekezdésében, 17. § (1) és (3) bekezdésében és 25. § (4) bekezdésében az „az okmányiroda” szövegrész

helyébe az „a járási hivatal” szöveg,

f) 15. § (3) bekezdésében, 16/A. § (2) bekezdésében, 28/C. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

34. § (1), (3), (8) és (9) bekezdésében és 39. §-ában a „körzetközponti jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási

hivatalnak” szöveg,

g) 23. § (5) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõhöz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,

h) 25. § (2) bekezdésében az „az okmányirodában” szövegrész helyébe az „a járási hivatalban” szöveg, az „Az

okmányirodában” szövegrész helyébe az „A járási hivatalban” szöveg,

i) 25. § (3) bekezdésében az „okmányirodában” szövegrész helyébe a „járási hivatalban” szöveg,

j) 32. § (1) és (3) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõnél” szövegrész helyébe a „járási

hivatalnál” szöveg,

k) 32/A. § (1) és (4) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,

l) 33. § (3) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõ” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,

m) 34. § (2) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõnek” szövegrészek helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,

n) 43. §-ában az „Az okmányiroda” szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg

lép.
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61. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 4. § e) pontjában, 25. § (4) bekezdésében, 32. § (2)–(4) bekezdésében és 32/A. § (2)–(4) bekezdésében

a „nyilvántartáson” szövegrész helyébe a „személyazonosító igazolvány nyilvántartáson” szöveg,

b) 10. § a) pontjában a „magyar állampolgár” szövegrész helyébe a „polgár” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „20.” szövegrész helyébe a „18.” szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés d) pontjában a „20.” szövegrész helyébe a „18.” szöveg,

e) 11. § (1) bekezdés e) pontjában a „70.” szövegrész helyébe a „65.” szöveg,

f) 12. § a) pontjában a „kérte adatváltozás miatt” szövegrész helyébe a „kérte gyártáshiba, illetve adatváltozás miatt”

szöveg,

g) 16/A. § (1) bekezdésében az „anyakönyvvezetõnél” szövegrész helyébe az „anyakönyvvezetõnél is” szöveg,

h) 22. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A 18. § (1) bekezdésében” szöveg,

a „családi és utónevet” szövegrész helyébe a „névviselését” szöveg,

i) 22. § (3) bekezdésében a „18. §-ban” szövegrész helyébe a „18. § (3) bekezdésében” szöveg,

j) 34. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2)–(2a)” szöveg,

k) 34. § (2) bekezdésében az „A jogosultság” szövegrész helyébe az „A (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel

a jogosultság” szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

26. § (2) bekezdés b) pontjában és 37. §-ában az „illetõleg” szövegrész.

63. § Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 14. § (3) bekezdése,

b) 22. § (1) bekezdése,

c) 23. § (1) bekezdésében az „– vagy a 22. § (1) bekezdésében meghatározott –” szöveg,

d) 30. § (5)–(7) bekezdése,

e) 34. § (6) bekezdése.

5. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól

és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

64. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/C. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(A KEKKH)

„d) üzemelteti a www.magyarkozlony.hu honlapot kiszolgáló informatikai rendszert.”

65. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási informatikáért” szövegrész helyébe az

„az e-közigazgatásért” szöveg lép.

6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

66. § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése és 92. §-a.

7. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.)

Korm. rendelet módosítása

67. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.)

Korm. rendelet 3. §-a és 4. §-a.
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8. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

68. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (4a) bekezdésében az „a magyar állampolgárság igazolásával kapcsolatos

eljárásban” szövegrész helyébe az „a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 12. §-a szerinti eljárásban”

szöveg lép.

69. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) A Kormány központi anyakönyvi szervként a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot jelöli ki.

(2) A miniszter ellátja a központi anyakönyvi szerv vezetõjének jogszabályban meghatározott feladatait.”

9. A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet deregulációja

70. § Hatályát veszti a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.

10. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont 2.7. és

2.8. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról

és kötelezettségekrõl a következõ ügyekben:)

„2.7. a megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak igénylése,

2.8. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,”

(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont a következõ

2.9–2.13. alponttal egészül ki:

(A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról

és kötelezettségekrõl a következõ ügyekben:)

„2.9. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2.10. a házassági névviselési forma módosítása,

2.11. születés anyakönyvezése,

2.12. hatósági bizonyítvány kiállítása az anyakönyvbõl,

2.13. haláleset anyakönyvezése.”

11. Záró rendelkezések

72. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15. §, a 21. § (2) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése, a 23. §, a 31. §, a 33. §, a 40. §, a 43. §,

a 46. § és a 60. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §–12. §, a 14. § (1) bekezdése, a 16. §–20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 21. § (4) bekezdése, a 21. § (5) bekezdése, a 22. §,

a 24. §–30. §, a 32. §, a 34. §–39. §, a 41. §, a 42. §, a 45. §, a 47. §–58. §, a 61. §, a 63. §, a 66. §, a 69. §, a 71. § és

az 1–12. melléklet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 64. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez
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fénykép
helye

fénykép
helye

A köztársasági elnöknek
Budapest

HONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) (2), (4) (7) bekezdése alapján

Alulírott ...................................... és házastársam, ................................................ kérem/kérjük,
hogy ....................................................................................................................... nev kiskorú,
cselekv képtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény alapján honosítani és err l részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék.

A KÉRELMEZ

I. A kérelmez személyi adatai:

1. Házassági neve: .........................................................................................................................
Születési családi neve: ..............................................................................................................
Születési utóneve(i): .................................................................................................................
El z (születési) családi neve: ..................................................................................................
El z utóneve(i): ......................................................................................................................
Neme: n férfi

2. Születési helye: ............................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam)
.......................................................................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap

3. Állampolgársága(i): ..................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ..................................................

4. El z állampolgársága: .............................................................................................................
El z állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon sz nt meg:
............................................................................................................................... ....................

5. Lakóhelye: ............................................................................................ (város, község)
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Tartózkodási helye: .............................................................................. (város, község)
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Telefonszáma: ............,.............................................................................................................
Elektronikus levél (E mail) címe: ..............................................................................................
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Utolsó külföldi lakóhelye: ................................ (ország) ................................ (város/község)
közelebbi cím: .......................................................................................... (utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ......................................................
............................................................................................................................... ....................

6. Legmagasabb iskolai végzettsége: ...........................................................................................
Magyar tannyelv nevelési oktatási intézményben szerzett alap , közép vagy fels fokú
végzettsége: ..............................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: ........................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:............................................................................................

7. Megélhetésének forrása: ...........................................................................................................
Foglalkozása: .............................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .......................................................................................................
Munkahelye címe: .....................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: ........................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ..................................................................
............................................................................................................................... .....................

II. A kérelmez családi állapotára vonatkozó adatok:

1. Családi állapota: n tlen/hajadon (soha nem volt házas)
n s/férjes özvegy elvált

Házasságkötésének helye: ................................................. ideje: ............................................

2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: .........................................................
Az ítélet száma: .........................................................................................................................
Joger re emelkedésének ideje: ................................................................................................

3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: .............................................................

4. Ha jelenlegi házassága nem az els :
a jelenlegi házasságát megel z házasságkötésének helye és ideje:
............................................................................................................................... ...........
házassági neve a jelenlegit megel z házasságkötése után: ...........................................
családi és utóneve a jelenlegit megel z házasság megsz nése után:
............................................................................................................................... ...........
a jelenlegi házasságát megel z házassága megsz nésének módja, helye és ideje:
............................................................................................................................... ...........

A jelenlegit megel z házastársa neve: ...................................................................................
születési helye: ...............................................................................................................
ideje: ...............................................................................................................................
állampolgársága: ............................................................................................................

Ha a jelenlegit megel z en a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint):
............................................................................................................................... ....................
............................................................................................................................... ....................
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III. A kérelmez felmen ire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ............................................................................................................................... ...
Apja születési helye: .................................... (ország) .................................... (város, község)

ideje: ................................................................................................................
Apja állampolgársága: ................................................................................................................
Apja volt e magyar állampolgár: ................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .........................................................................................................

Nem kötelez kitölteni a következ adatokat:

Apai nagyapja neve: ..................................................................................................................
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve: ..................................................................................................
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ................................................................................

ideje: ..............................................................................................................

2. Anyja neve: ............................................................................................................................... ..
Anyja születési helye: ................................ (ország) ...................................... (város, község)

ideje: ...............................................................................................................
Anyja állampolgársága: ..............................................................................................................
Anyja volt e magyar állampolgár: ...............................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ..........................................................................................................

Nem kötelez kitölteni a következ adatokat:

Anyai nagyapja neve: .................................................................................................................
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ...........................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ..................................................................................................
születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ...........................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ...............................................................................

ideje: ............................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: ....................... (ország) .............................. (város, község)
ideje: ..................................................................................................

IV. A kérelmez magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:

Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
– típusa: ...............................................................................................................................
– száma: ...............................................................................................................................
– kelte: ............................................................................................................................... ..
– érvényességi ideje: ...........................................................................................................

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ...................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ..............................................................................
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V. Hozzátartozója szerzett e magyar állampolgárságot: igen nem
(Szül , nagyszül , gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)

1. A hozzátartozó neve: ................................................................................................................
Születési helye: ......................................................... ideje: .....................................................
Az állampolgársági okirat száma: ..............................................................................................

2. A hozzátartozó neve: ................................................................................................................
Születési helye: ......................................................... ideje: .....................................................
Az állampolgársági okirat száma: ..............................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból
szerezze be. igen nem

Kérelmemet a következ kre alapozom:

– ...........óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
– házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt);
– kiskorú gyermekemmagyar állampolgár;
– örökbefogadóm magyar állampolgár;
– magyar hatóság menekültként elismert;
– Magyarország mai területén születtem;
– kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
– hontalan vagyok;

(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)
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ÖNÉLETRAJZ

(nem szakmai)

kérelmez
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A HÁZASTÁRS

Ha a házastárs is kérelmez , akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.

Ha a házastárs nem kérelmez , akkor kizárólag a VI. rész 1., 2., 3. és 5. pontját magyar
állampolgár házastárs esetén, illetve a VI. rész 1., 2. és 3. pontját megsz nt házasság
(házastárs halála, házasság felbontása) esetén szíveskedjék kitölteni!

VI. A kérelmez házastársának születési adatai:

1. Házassági neve: ..........................................................................................................................
Születési családi neve: ...............................................................................................................
Születési utóneve(i): ..................................................................................................................
El z (születési) családi neve: ....................................................................................................
El z utóneve(i): ........................................................................................................................
Neme: n férfi

2. Születési helye: ............................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam)
......................................................................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap

3. Állampolgársága(i): ..................................................................................................................

Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .....................................................

4. El z állampolgársága: ....................................................................................................................
El z állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon sz nt meg:
............................................................................................................................... ...........................

5. Lakóhelye: ............................................................................................ (város, község)
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Tartózkodási helye: .............................................................................. (város, község)
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Telefonszáma: ............,.................................................................................................................. ..
Elektronikus levél (E mail) címe: .....................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye: ................................ (ország) ................................ (város/község)
közelebbi cím: .......................................................................................... (utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: .............................................................
............................................................................................................................... ..........................

6. Legmagasabb iskolai végzettsége: ..................................................................................................
Magyar tannyelv nevelési oktatási intézményben szerzett alap , közép vagy
fels fokú végzettsége: ....................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: ..............................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:..................................................................................................
Megélhetésének forrása: ...........................................................................................................
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Foglalkozása: ..............................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ........................................................................................................
Munkahelye címe: ......................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: .........................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ...................................................................
............................................................................................................................... ......................

VII. A kérelmez házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:

Ha jelenlegi házassága nem az els :
a jelenlegi házasságát megel z házasságkötésének helye és ideje:
............................................................................................................................... ...........
házassági neve a jelenlegit megel z házasságkötése után: ...........................................
családi és utóneve a jelenlegit megel z házasság megsz nése után:
............................................................................................................................... ...........
a jelenlegi házasságát megel z házassága megsz nésének módja, helye és ideje:
............................................................................................................................... ...........

A jelenlegit megel z házastársa neve: ......................................................................................
születési helye: .................................................................................................................
ideje: ............................................................................................................................... ..
állampolgársága: ..............................................................................................................

Ha az el bb feltüntetetteket megel z en volt házassága, ennek adatai:
............................................................................................................................... ......................

VIII. A kérelmez házastársának felmen ire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ............................................................................................................................... ....
Apja születési helye: .................................... (ország) .................................... (város, község)

ideje: .................................................................................................................
Apja állampolgársága: ................................................................................................................
Apja volt e magyar állampolgár: ................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ..........................................................................................................

Nem kötelez kitölteni a következ adatokat:

Apai nagyapja neve: ..................................................................................................................
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)
ideje: ..........................................................................................................................

Apai nagyanyja születési neve: ..................................................................................................
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)
ideje: ..........................................................................................................................

Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ...............................................................................
ideje: ...........................................................................

2. Anyja neve: ............................................................................................................................... .
Anyja születési helye: ................................ (ország) ...................................... (város, község)

ideje: ...............................................................................................................
Anyja állampolgársága: ..............................................................................................................
Anyja volt e magyar állampolgár: ..............................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .........................................................................................................
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Nem kötelez kitölteni a következ adatokat:

Anyai nagyapja neve: .................................................................................................................
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)
ideje: ..........................................................................................................................

Anyai nagyanyja születési neve: ................................................................................................
születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)
ideje: ..........................................................................................................................

Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ..............................................................................
ideje: ...........................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: ....................... (ország) .............................. (város, község)
ideje: .............................................................................................

IX. A kérelmez házastársának magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:

Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
– típusa: ............................................................................................................................... .
– száma: ............................................................................................................................... .
– kelte: ............................................................................................................................... ...
– érvényességi ideje: ............................................................................................................

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ....................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ..............................................................................

X. Hozzátartozója szerzett e magyar állampolgárságot: igen nem
(Szül , nagyszül , gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)

1. A hozzátartozó neve: .................................................................................................................
Születési helye: ......................................................... ideje: ......................................................
Az állampolgársági okirat száma: ..............................................................................................

2. A hozzátartozó neve: .................................................................................................................
Születési helye: ......................................................... ideje: ......................................................
Az állampolgársági okirat száma: ..............................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból
szerezze be. igen nem

Kérelmemet a következ kre alapozom:

– ........... óta bejelentett lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
– kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
– örökbefogadóm magyar állampolgár;
– magyar hatóság menekültként elismert;
– Magyarország mai területén születtem;
– kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
– hontalan vagyok;

(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)
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ÖNÉLETRAJZ

(nem szakmai)

házastárs



38194 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

A KÉRELMEZ (K) KISKORÚ GYERMEKE(I)

1. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Apja neve: ............................................................................................................................... .
Állampolgársága: .....................................................................................................................

2. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Apja neve: ............................................................................................................................... .
Állampolgársága: .....................................................................................................................

3. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Apja neve: ............................................................................................................................... .
Állampolgársága: .....................................................................................................................

4. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Apja neve: ............................................................................................................................... .
Állampolgársága: .....................................................................................................................

A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)
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NÉVMÓDOSÍTÁS

A névmódosítás lehet ségér l a tájékoztatást megkaptam.

Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni)

Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni)

Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. § a alapján

Névmódosítási lehet ségek:
1. saját vagy felmen egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névb l egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névb l

a nemre utaló végz dés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelel jének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmen je egykori magyar születési családi nevének

viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történ feltüntetése

A fentiek alapján kérem a választást a megfelel szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név
rovatot ezzel egyez en kitölteni.

Kérelmez

Házassági nevem:......................................................................................................................... ..........
Születési nevem: .................................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:

Születési név:........................................................................................................................... ..
Házassági név………………………………………………………………………………………………………………………..

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következ formában
Születési családi név…………………………………………..

utónév……………………………………….

Kérelmez házastársa

Házassági nevem: ............................................................................................................................... ...
Születési nevem: .................................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................... .........

Születési név:........................................................................................................................... ..
Házassági név:………………………………………………………………………………………………………………………

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következ formában
Születési családi név…………………………………………..

utónév……………………………………….

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:............................................................................. (családi és utónév, apai név)
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Kérelmezett név:...........................................................................................................................

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:............................................................................. (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................... .

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:............................................................................. (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................... .

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:............................................................................. (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................... .

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:............................................................................. (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................... .

Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)

 saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmen m) egykori állami születési
anyakönyvi kivonatát

kérelmez
házastárs

 saját, illetve felmen m születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által
kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél;
lakcímbejelent lap; katonakönyv; illet ségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány, egyéb
okirat: ...........................................................................................................

kérelmez
házastárs

 az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemz jér l
 az Országos Fordító és Fordításhitelesít Iroda fordítását vagy igazolását;
 a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;
 egyéb szakvéleményt: ............................................................................................................

kérelmez
házastárs

elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar
nyelv feltüntetésével

kérelmez
házastárs
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MELLÉKLETEK

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

– kérelmez (k) 2 db arcfényképe,
– születési anyakönyvi kivonat(ok),
– házassági anyakönyvi kivonat(ok), joger s bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
– a megélhetés igazolására: ..................................................................................................................
– a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására: .............................................................................................
– alkotmányos alapismeretekb l tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok),
– a vizsga alóli mentesülés igazolására: .................................................................................................
– a gyermek(ek) másik szül jének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz (és a névmódosításhoz)
– egyéb iratok: ............................................................................................................................... .........

Külföldön történt születésr l és házasságkötésr l a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelel
hitelesítéssel, az idegen nyelv okiratot hiteles magyar nyelv fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellen rzése hivatalból megtörténik.

NYILATKOZATOK

1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen el élet vagyok és nem folyik ellenem büntet eljárás, továbbá az
elmúlt öt évben szándékos b ncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.

kérelmez igen nem
házastárs igen nem

3. Büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a másik
szül …………………………………………(név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következ
okok miatt (részletes indokolás):
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………….
4. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a
…………………………………………………………………………………………………………………………
okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.

kérelmez igen nem
házastárs igen nem

5. Kijelentem/kijelentjük, hogy kértem/kértük a f városi kormányhivatalt, hogy az alkotmányos
alapismeretekb l tett sikeres vizsgáról az állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse, és emiatt
az alkotmányos alapismeretekb l tett sikeres vizsgáról szóló igazolást nem csatolom/csatoljuk.

kérelmez igen nem
házastárs igen nem

Kelt: ....................................................................................

..........................................................................
kérelmez aláírása

..........................................................................
házastárs aláírása
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..........................................................................
korlátozottan cselekv képes

kérelmez aláírása

..........................................................................
korlátozottan cselekv képes

kérelmez aláírása

A korlátozottan cselekv képes kérelmez (ke)t meghallgattam.
A kérelmez (k) aláírását hitelesítem.
A kérelmez (k) személyazonosság(uk)at
.............................................típusú és .................... számú .................... ig érvényes
.............................................típusú és .................... számú .................... ig érvényes
.............................................típusú és .................... számú .................... ig érvényes
.............................................típusú és .................... számú ig érvényes
személyazonosságot igazoló okirattal és
............................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................... ....................................
számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolták.

P. H.

...............................................
a kérelmet átvev aláírása

A kérelmez (ke)t tájékoztattam:
az alábbi törvényi feltétel hiányáról: ............................................................................................
és az alábbi hiányosságokról: .......................................................................................................
............................................................................................................................... ........................

...............................................
a kérelmet átvev aláírása

A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................... ........................
...............................................
kérelmez aláírása”
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A köztársasági elnöknek
Budapest

A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló
NYILATKOZAT

Alulírott .......................................... kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a magyar állampolgárságot vissza kívánom szerezni.

A magyar állampolgárságomat ........ évben megfosztással – elbocsátással – Németországba
áttelepülésre kötelezettként vesztettem el.

(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)

A kérelmez személyi adatai:

1. Házassági neve: ........................................................................................................................
Születési (leánykori) családi neve: ...........................................................................................
Születési utóneve(i): .................................................................................................................
Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: .....................................................................
Külföldi tartózkodása alatt volt e névváltoztatása: ..................................................................
Ha igen, mikor: ............................. mely hatóság engedélyezte: .............................................
Születési helye: ................................ (ország) ................................................ (város, község)
......... (kerület, Budapest születési hely esetében szíveskedjék a kerületet feltüntetni!)
Születési ideje: ............ év ....................... hó ....... nap

2. Külföldi állampolgársága(i): ......................................................................................................
Megszerzésének ideje: .............................................................................................................
Jogcíme: ............................................................................................................................... ....

3. Apja neve: ............................................................................................................................... .
Apja születési helye: ............................................ ideje: .........................................................
Apja állampolgársága: .............................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Anyja születési helye: .......................................... ideje: .........................................................
Anyja állampolgársága: ...........................................................................................................
Szülei házasságkötésének helye: .............................................ideje: ......................................

4. Családi állapota: n tlen/hajadon (soha nem volt házas)
n s/ férjes özvegy elvált

Házasságkötésének helye: .............................. (ország) ................................. (város, község)
ideje: ................................................................................................................

Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ........................................................
Az ítélet száma: .........................................................................................................................
Joger re emelkedésének ideje: ................................................................................................
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Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ............................................................
Házastársa születési családi és utóneve: ...................................................................................

házassági családi és utóneve: .........................................................................................
születési helye: ................................................... ideje: .................................................
állampolgársága: ............................................................................................................

Ha jelenlegi házassága nem az els :
El z házasságkötésének helye: ............................. (ország) ......................... (város, község)

ideje: ...............................................................................................................................
El z házastársa születési családi és utóneve: ..........................................................................

születési helye: ..................................................... ideje: ................................................
állampolgársága: .............................................................................................................

El z házassága megsz nésének módja, helye és ideje: ...........................................................

5. Állandó lakcíme: ....................................... (ország) ..................................... (város/község)
közelebbi címe: ....................................................................................... (utca, házszám stb.)

A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ................................................................
............................................................................................................................... ....................
Telefonszáma: ............,..............................................................................................................
Elektronikus levél (E mail) címe: ...............................................................................................

6. Németországba áttelepülésre kötelezett személy esetében magyarországi lakóhelye(i)
1941 után: ............................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ....................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

– születési anyakönyvi kivonat;
– családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata, joger s bontóítélet;

– egyéb okmány: ...............................................................................................................................

Külföldön történt születésr l és házasságkötésr l a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelel
hitelesítéssel, az idegen nyelv okiratot hiteles magyar nyelv fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellen rzése hivatalból megtörténik.

Kelt: ...............................................

....................................................
kérelmez aláírása

(törvényes képvisel )

....................................................
korlátozottan cselekv képes

kérelmez aláírása
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Az aláírás hitelesítése:

A kérelmez aláírását hitelesítem.

A kérelmez személyazonosságát a ...................... számú, ................. típusú ................. ig érvényes
fényképes okmánnyal igazolta.

P. H.

..............................................................
a kérelmet átvev aláírása”



3. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez
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A köztársasági elnöknek
Budapest

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT

hontalan személy részére

Alulírott................................. (mint ................................. törvényes képvisel je) kijelentem, hogy
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a magyar állampolgárságot meg kívánom szerezni.

Magyarország területén születtem, és születésem óta hontalan vagyok.

A kérelmez személyi adatai:

1. Születési családi neve: ................................................................................................................
Születési utóneve(i): ..................................................................................................................
El z családi és utóneve(i): ........................................................................................................
Születési helye: .............................................. (város/község) ......... kerület
Születési ideje: ......... év ................... hó ...... nap

2. A kérelmez családi állapota: n tlen/hajadon (soha nem volt házas)
n s/férjes özvegy elvált

(Amennyiben házas, házassági neve: ........................................................................................
Házasságkötésének helye: ................................................... ideje: ...........................................
Házassága megsz nésének módja: ...................................... ideje: ..........................................)

A kérelmez szüleinek adatai:

3. Apja családi és utóneve: ...........................................................................................................
Apja születési helye: ...................... ideje: ...... év ............ hó ........... nap
Apja állampolgársága a kérelmez születésekor: ....................................................................
Apja jelenlegi állampolgársága: ................................................................................................
Apja lakóhelye a kérelmez születésekor: ................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................
Anyja jelenlegi családi és utóneve: ...........................................................................................
Anyja születési helye: ..................... ideje: ...... év ............ hó ........... nap
Anyja állampolgársága a kérelmez születésekor: ....................................................................
Anyja jelenlegi állampolgársága: ...............................................................................................
Anyja lakóhelye a kérelmez születésekor: ...............................................................................
A szül k házasságkötésének helye: .......................................... ideje: .......................................

A kérelmez magyarországi lakóhelyére vonatkozó adatok:

4. A kérelmez lakóhelye: ................................................................................... (város/község)
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Tartózkodási helye: .............................................................................. (város, község)
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
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Telefonszáma: ..........................................................................................................................
Elektronikus levél (E mail) címe: ..............................................................................................

5. Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének
– típusa: ............................................................................................................................... .....
– száma: ............................................................................................................................... .....
– kelte: ............................................................................................................................... .......
– érvényességi ideje: ................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ..............................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ........................................................................

6. Hozzátartozója (szül , testvér stb.) szerzett e magyar állampolgárságot:
igen nem

A hozzátartozó neve: ................................................................................................................
Születési helye: ..................................................... ideje: .........................................................
Az állampolgársági okirat száma: .............................................................................................

A hozzátartozó neve: ................................................................................................................
Születési helye: ..................................................... ideje: .........................................................
Az állampolgársági okirat száma: .............................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

– születési anyakönyvi kivonat;
– családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata, joger s bontóítélet;

– a hontalanság igazolására vagy valószín sítésére: ....................................................................
– egyéb okmány: ..........................................................................................................................

Külföldön történt születésr l és házasságkötésr l a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelel
hitelesítéssel, az idegen nyelv okiratot hiteles magyar nyelv fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellen rzése hivatalból megtörténik.

Kelt: ....................................................................................

..........................................................................
kérelmez aláírása

(korlátozottan cselekv képes is)

..........................................................................
törvényes képvisel aláírása
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A korlátozottan cselekv képes kérelmez t meghallgattam.
A kérelmez és/vagy törvényes képvisel je aláírását hitelesítem.
A kérelmez és/vagy törvényes képvisel je személyazonosságát .................................... számú
.......................................... típusú ................. ig érvényes személyazonosságot igazoló okirattal és
..................... számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta.

P. H.

...................................................
a kérelmet átvev aláírása”



4. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez
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A köztársasági elnöknek
Budapest

LEMONDÁS
a magyar állampolgárságról

Alulírott ............................................................... és házastársam, ..........................................................
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján a magyar állampolgárságról
lemondok/lemondunk.

Kérem/kérjük a lemondás elfogadását és err l okirat kiállítását.

A lemondás kiterjed ................................................................ nev kiskorú gyermekem(ink)re is.

I. A KÉRELMEZ

1. A kérelmez személyi adatai:

Házassági neve: .....................................................................................................................

Születési családi neve: .........................................................................................................

Születési utóneve(i): .............................................................................................................

El z családi és utóneve(i): .................................................................................................

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: .................................................................

Születési helye: .................................................. (ország) ........................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ......................................)

Születési ideje: .......................................... év .......................................... hó .............. nap

Neme: n férfi

Külföldi állampolgársága: ....................................................................................................

megszerzésének ideje: .....................................................................................................

jogcíme: ..........................................................................................................................

Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal
valószín síteni: .........................................................................................................................

Lakóhelye: ............................................... (ország) ..................................... (város, község)

Közelebbi címe: ................................................................................... (utca, házszám stb.)

Telefonszáma: ............,.........................................................................................................

Elektronikus levél (E mail) címe: ........................................................................................

2. A kérelmez szüleire vonatkozó adatok:

Apja családi és utóneve: ........................................................................................................

Apja születési helye: ....................................................... ideje: ...........................................
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Apja állampolgársága: .........................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................

Anyja születési helye: .............................................................. ideje: ..................................

Anyja állampolgársága: ........................................................................................................

Szülei házasságkötésének helye: ............................................. ideje: ...................................

3. A kérelmez családi állapotára vonatkozó adatok:

Családi állapota: n tlen/hajadon (soha nem volt házas)

n s/férjes özvegy elvált

Házasságkötésének helye: ............................. (ország) ............................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ...............................)

Ideje: ............................................................................................................................... .....

(A következ rovatot akkor szíveskedjék kitölteni, ha a házastársa nem kéri a lemondását.
Ha a házastársa is lemond a magyar állampolgárságról, a II. részt kell kitöltenie.)

Házastársa születési családi és utóneve: ..............................................................................

Házastársa házassági neve: ..................................................................................................

Házastársának születési helye: ................................................. ideje: ..................................

állampolgársága: ...........................................................................................

El z házasságkötésének helye: ............................... (ország) .................... (város, község)

ideje: ............................................................................................................................... .

El z házastársa családi és utóneve: .....................................................................................

születési helye: ................................................................ ideje: .....................................

állampolgársága: ............................................................................................................

4. A kérelmez külföldre távozásának adatai:

Mikor hagyta el Magyarországot: .........................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: .............................................................................................

Ha soha nem élt Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre: ..................

Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ..............................................................

II. A LEMONDÁST KÉR HÁZASTÁRS ADATAI

1. A kérelmez házastársának személyi adatai:

Házassági neve: .....................................................................................................................

Születési családi neve: ..........................................................................................................

Születési utóneve(i): ..............................................................................................................

El z családi és utóneve(i): ..................................................................................................

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: ..................................................................
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Születési helye: ................................................. (ország) ........................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ......................................)

Születési ideje: ............................................ év .......................................... hó .............. nap

Külföldi állampolgársága: ......................................................................................................

megszerzésének ideje: ....................................................................................................

jogcíme: ...........................................................................................................................

Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal
valószín síteni: .........................................................................................................................

Lakóhelye: .................................................. (ország) .................................. (város, község)

Közelebbi címe: ................................................................................... (utca, házszám stb.)

Telefonszáma: ............,.........................................................................................................

Elektronikus levél (E mail) címe: ..........................................................................................

2. A kérelmez házastársának szüleire vonatkozó adatok:

Apja családi és utóneve: .......................................................................................................

Apja születési helye: ................................................... ideje: ...............................................

Apja állampolgársága: ..........................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................

Anyja születési helye: ......................................................... ideje: .......................................

Anyja állampolgársága: ........................................................................................................

Szülei házasságkötésének helye: ......................................... ideje: .......................................

3. A kérelmez házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:

El z házasságkötésének helye: ....................................... ideje: .........................................

El z házastársa családi és utóneve: ....................................................................................

születési helye: .......................................................... ideje: ..........................................

állampolgársága: ............................................................................................................

4. A kérelmez házastársa külföldre távozásának adatai:

Mikor hagyta el Magyarországot: ........................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: .............................................................................................

Ha soha nem lakott Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre: ..........

Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ...............................................................

III. A KÉRELMEZ (K) SZÜL I FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ KISKORÚ GYERMEKE(I)

1. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................
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Állampolgársága: .................................................................................................................

2. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

3. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

4. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni.)

– születési anyakönyvi kivonat(ok),
– a családi állapot és a névviselés igazolására: házassági anyakönyvi kivonat(ok), joger s

bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
– a külföldi állampolgárság igazolására szolgáló okirat,
– a külföldi állampolgárság megszerzésének valószín sítésére szolgáló irat,
– szül i hozzájáruló nyilatkozat a kiskorú magyar állampolgárságának megsz néséhez.

Külföldön történt születésr l és házasságkötésr l a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelel
hitelesítéssel, az idegen nyelv okiratot hiteles magyar nyelv fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellen rzése hivatalból megtörténik.

Kijelentem/kijelentjük, hogy az alábbi magyar állampolgárságot igazoló okmányok vannak
a birtokomban/birtokunkban: ................................................... okmányazonosítójú személyazonosító
igazolvány, érvényes ................................... ig, ...................................... okmányazonosítójú útlevél,
érvényes .............................. ig, hatósági igazolvány személyi azonosítóról és lakcímr l,

egyéb: ............................................................................................................................... ........................

Tudomásul veszem, hogy a fenti okmányokat a lemondásról szóló okirat átvétele el tt a konzulnak át
kell adnom.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ...............................................................................................................................

....................................................................
kérelmez aláírása

....................................................................
házastárs aláírása
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....................................................................
korlátozottan cselekv képes

kérelmez aláírása

....................................................................
korlátozottan cselekv képes

kérelmez aláírása

Az aláírás hitelesítése:

A korlátozottan cselekv képes kérelmez t meghallgattam.
A kérelmez (k) aláírását hitelesítem.
A kérelmez (k) a személyazonosság(uk)at ........................ számú, ...................................... típusú
.................................... ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta/igazolták.
A kérelmez (ke)t tájékoztattam az alábbi hiányosságokról: .............................................................

....................................................................
a kérelmet átvev aláírása

P. H.

A tájékoztatást tudomásul vettem.

Megjegyzéseim: .......................................................................................................................

......................................................
a kérelmez aláírása”



5. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez
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A belügyminiszternek
Budapest

Állampolgárság igazolása iránti
KÉRELEM

Kérem
a) a magyar állampolgárságom fennállásának megállapítását,
b) a magyar állampolgárságom megsz nésének megállapítását,
c) annak megállapítását, hogy nem voltam magyar állampolgár.

Kérem / nem kérem e tényr l bizonyítvány kiállítását.

(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)

Milyen célból kéri az állampolgárság igazolását: ........................................................................
Mely hatóságnál kívánja felhasználni a bizonyítványt: ...............................................................

I. A kérelmez személyi adatai:

1. Házassági családi neve: ........................................ utóneve(i):................................................
Születési családi neve: ..........................................utóneve(i):..................................................
El z (házassági, illetve névváltoztatás el tti) családi és utóneve(i): .....................................

Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ...................................................................
Neme: férfi n

Születési helye: ................................................... (ország) ............................. (város/község),
(Budapest esetén kerület: ............................)

Születési ideje: ............ év ........................ hó .......... nap.

II. A kérelmez felmen ire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: ............................................................................................................................... .
Apja születési helye: ...................................................... ideje: ................................................
Apja állampolgársága(i): .........................................................................................................
Apai nagyapja családi és utóneve: ............................................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ...........................................

Apai nagyanyja születési családi és utóneve: ...........................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ...........................................

Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................

3. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................
Anyja születési helye: ...................................................... ideje: ..............................................
Anyja állampolgársága(i): .......................................................................................................
Anyai nagyapja családi és utóneve: ..........................................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ...........................................
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Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: .........................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ............................................

Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................

4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................................
(Budapest esetén kerület: ...............)

5. Ha dédszül je vagy távolabbi felmen je vándorolt ki Magyarországról, családi és utóneve, születési
helye és ideje, házasságkötésének helye és ideje a rokonsági fok feltüntetésével:
............................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................... ...............................

III. A kérelmez családi állapotára vonatkozó adatok:

6. Családi állapota: n tlen/hajadon (soha nem volt házas)
n s/férjes özvegy elvált

Házasságkötésének helye: ................................... (ország) ............................. (város, község)
(Budapest esetén kerület:..................)
ideje: ......... év ......................... hó .......... nap

Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: .......................................................
házassági neve: ......................................................................................................................
születési helye és ideje: .........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor: ....................................................................................
jelenlegi állampolgársága: .....................................................................................................

Házastársa (volt házastársa) apjának születési családi és utóneve: .........................................
születési helye és ideje: .....................................................................................................
állampolgársága: ................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: ..................................................

Házastársa (volt házastársa) anyjának születési családi és utóneve: .......................................
születési helye és ideje: ......................................................................................................
állampolgársága: ................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: ..................................................

Házastársa (volt házastársa) magyar származású e: igen nem
Ha igen, házastársa (volt házastársa) mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
................................................

Özvegy családi állapotú kérelmez esetében az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország)......................................(város, község),. ideje: ...........................

Elvált családi állapotú kérelmez esetében a válást kimondó bíróság megnevezése:
...................., ................. az ítélet joger re emelkedésének ideje: ..........................................

7. Korábbi házasságkötésének adatai

(Külön lapon szíveskedjék közölni a nyomtatvány végén.)
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8. Gyermekei:

Neve: ............................................................................................................................... ..........
Születési helye: ........................................................... ideje: ...................................................
Neve: ............................................................................................................................... ..........
Születési helye: ........................................................... ideje: ...................................................
Neve: ............................................................................................................................... ..........
Születési helye: ........................................................... ideje: ...................................................
Neve: ............................................................................................................................... ..........
Születési helye: ........................................................... ideje: ...................................................

IV. A kérelmez lakóhelyének, egyéb elérhet ségének és külföldre távozásának adatai:

9. Lakóhelye: ............................................... (ország) ......................................... (város/község)
Közelebbi címe: ....................................................................................... (utca, házszám stb.)
Telefonszáma: ............,.............................................................................................................
Elektronikus levél (E mail) címe: ............................................................................................

A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ................................................................

Külföldön él kérelmez esetén, ha magyarországi címre kéri postázni a bizonyítványt (kézbesítési
meghatalmazás csatolása szükséges)
a meghatalmazott neve:………………………………………………………………….
a meghatalmazott címe:………………………………………………………………….

10. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ...............................................................
Lakóhelyei Magyarországon: ...................................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: ................................................................................................
Magyarországról melyik országba távozott és mely országokban élt: .....................................

Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: ...................................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: .....................................................................
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak és mely országokban éltek: ……………………………..

Rendelkezett e valaha magyar útlevéllel: igen nem
(magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön él k útlevele, egyéb: …………..)

V. A kérelmez testvérére, testvéreire vonatkozó adatok:

11. Testvér születési családi és utóneve: .....................................................................................
Születési helye: .......................................................... ideje: ....................................................

12. Testvér születési családi és utóneve: ......................................................................................
Születési helye: .......................................................... ideje: .....................................................

13. Testvér születési családi és utóneve: ......................................................................................
Születési helye: .......................................................... ideje: .....................................................
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VI. A kérelmez külföldi állampolgárságra vonatkozó adatok:

Külföldi állampolgársága(i): ..........................................................................................................
megszerzésének ideje: ..............................................................................................................
jogcíme: ............................................................................................................................... .....

Magyar hatóságtól Ön vagy hozzátartozója kapott e állampolgársági bizonyítványt, honosítási,
visszahonosítási, elbocsátási vagymásállampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen nem
Ha igen, az érintett személy neve:…………………………………………………
Az okirat száma: ......................................................., kelte:………………………

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek:

születési anyakönyvi kivonat;
családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata joger s bontóítélet;
szül k születési, illetve házassági anyakönyvi kivonata;
lejárt magyar útlevél, személyi vagy személyazonosító igazolvány, illet ségi bizonyítvány, magyar
katonakönyv, névváltoztatási okirat;
egyéb okmányok: ......................................................................................................................

Külföldön történt születésr l és házasságkötésr l a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelel
hitelesítéssel, az idegen nyelv okiratot hiteles magyar nyelv fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellen rzése hivatalból megtörténik.

Kelt: .........................................

..................................................................
kérelmez aláírása

(korlátozottan cselekv képes is)

...................................................................
törvényes képvisel aláírása

Az aláírás hitelesítése:

A kérelmez és/vagy törvényes képvisel aláírását hitelesítem.

A kérelmez és/vagy törvényes képvisel személyazonosságát a ...................... számú, .................
típusú ................. ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta.

...................................................................
a kérelmet átvev aláírása

P. H.
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Korábbi házasságkötések adatai

1. Házasságkötésének helye és ideje: ...........................................................................................
Házastársa családi és utóneve: ..................................................................................................
születési helye és ideje: .........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor: ....................................................................................

A házasság megsz nésének módja és ideje: .............................................................................
A házastárs halála esetén az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország)......................................(város, község),. ideje: .............................
Válás esetén a válást kimondó bíróság megnevezése:
...................., ................... az ítélet joger re emelkedésének ideje: ..........................................
Ha volt házastársa magyar származású, mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
................................................
Lakóhelyei Magyarországon: .....................................................................................................

A házastárs apjának születési családi és utóneve: ......................................................................
születési helye és ideje: ..........................................................................................................
állampolgársága: .....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: ........................................................

A házastárs anyjának születési családi és utóneve: ....................................................................
születési helye és ideje: ..........................................................................................................
állampolgársága: .....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: .......................................................

2. Házasságkötésének helye és ideje: ...........................................................................................
Házastársa családi és utóneve: ..................................................................................................
születési helye és ideje: .........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor: ....................................................................................

A házasság megsz nésének módja és ideje: .............................................................................
A házastárs halála esetén az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország).......................................(város, község),. ideje: ............................
Válás esetén a válást kimondó bíróság megnevezése:
...................., ................... az ítélet joger re emelkedésének ideje: ..........................................
Ha volt házastársa magyar származású, mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
................................................
Lakóhelyei Magyarországon: ....................................................................................................

A házastárs apjának születési családi és utóneve: ....................................................................
születési helye és ideje: ........................................................................................................
állampolgársága: ...................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: ......................................................

A házastárs anyjának születési családi és utóneve: ...................................................................
születési helye és ideje: .........................................................................................................
állampolgársága: ...................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: .....................................................

3. Házasságkötésének helye és ideje: ...........................................................................................
Házastársa családi és utóneve: ..................................................................................................
születési helye és ideje: .........................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor: ....................................................................................

A házasság megsz nésének módja és ideje: .............................................................................
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A házastárs halála esetén az elhalt házastárs halálesetének helye:
...............................(ország)........................................(város, község),. ideje: ............................
Válás esetén a válást kimondó bíróság megnevezése:
...................., ................... az ítélet joger re emelkedésének ideje: ...........................................
Ha volt házastársa magyar származású, mikortól meddig élt Magyarország mai területén:
................................................
Lakóhelyei Magyarországon: ......................................................................................................
A házastárs apjának születési családi és utóneve: ......................................................................
születési helye és ideje: ...........................................................................................................
állampolgársága: .....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: .......................................................

A házastárs anyjának születési családi és utóneve: ....................................................................
születési helye és ideje: ..........................................................................................................
állampolgársága: .....................................................................................................................
mikortól meddig és hol élt Magyarország mai területén: .......................................................”



6. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez
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A köztársasági elnöknek
Budapest

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT

1957. október 1 je el tt született személy részére

Alulírott .............................................. kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magyar állampolgárságot meg kívánom szerezni.

1957. október 1 je el tt születtem, születésemkor anyám magyar állampolgár volt.

A kérelmez személyi adatai:

1. Házassági neve: ........................................................................................................................
Születési családi neve: .............................................................................................................
Születési utóneve(i): ................................................................................................................
El z (születési) családi neve: ..................................................................................................
El z utóneve(i): ......................................................................................................................
Születési helye: ........................... (ország) ................................ (város, község) ..... (kerület)
Születési ideje: .......... év ........................ hó ........ nap
Állampolgársága(i): .................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .............................................

A kérelmez felmen ire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: ............................................................................................................................... .
Apja születési helye: ................................................ ideje: .....................................................
Apja állampolgársága a kérelmez születésekor: ....................................................................
Apja volt e magyar állampolgár: .............................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .......................................................................................................
Apai nagyapja neve: ................................................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Apai nagyanyja születési neve: ................................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................

3. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................
Anyja születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Anyja állampolgársága a kérelmez születésekor: ..................................................................
Anyja szerzett e, és ha igen, mikor és milyen jogcímen külföldi állampolgárságot:
............................................................................................................................... ...................
Anyai nagyapja neve: ...............................................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ..............................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................
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4. Szülei házasságkötésének helye: .................. (ország) ................. (város, község) ..... (kerület)
ideje: ......................................

Egyéb adatok:

5. A kérelmez lakóhelye: ............................................................................................. (ország)
............................................................................................................... (város, község)

....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
(Ha Magyarországon él, telefonszáma: ..................................................................................)
(Ha külföldön él, a bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kéri: ........................................
............................................................................................................................... ..................)
Telefonszáma: ..........................................................................................................................
Elektronikus levél (E mail) címe: ..............................................................................................

6. Családi állapota: n tlen/hajadon (soha nem volt házas)
n s/férjes özvegy elvált

(A következ rovatokat megsz nt házasság esetén is szíveskedjék kitölteni!)

Házasságkötésének helye: .................................................. ideje: ...........................................
Házastársa születési neve: ........................................................................................................

házassági neve: ......................................................................................................
születési helye: ................................................. ideje: ...........................................
állampolgársága: ....................................................................................................

Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ........................................................
Az ítélet száma: .........................................................................................................................
Joger re emelkedésének ideje: ................................................................................................

Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ............................................................

Ha jelenlegi házassága nem az els :
El z házasságkötésének helye és ideje: ...................................................................................

az Ön házassági neve az el z házasságkötése után: ............................................
családi és utóneve e házasság megsz nése után: ..................................................

El z házastársa születési neve: ................................................................................................
születési helye: ................................................ ideje: ............................................
állampolgársága: ....................................................................................................

El z házassága megsz nésének módja, helye és ideje: ...........................................................

7. Magyarországi lakóhely esetén:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
típusa: ............................................................................................................................... ......
száma: ............................................................................................................................... ......
kelte: ............................................................................................................................... ........
érvényességi ideje: .................................................................................................................

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ...............................................................................

8. Külföldi lakóhely esetén:
Mikor hagyta el Magyarországot: .............................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: .................................................................................................



38218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

Ha soha nem élt Magyarországon, édesanyja (szülei, nagyszülei) mikor távoztak külföldre:
............................................................................................................................... ...................
Édesanyja (szülei, nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: .................................................
............................................................................................................................... ...................

9. Hozzátartozója (szül , nagyszül , testvér stb.) szerzett emagyar állampolgárságot: igen nem

A hozzátartozó neve: ....................................................................................................................
Születési helye: ................................................................ ideje: ..................................................
Az állampolgársági okirat száma: ..................................................................................................

A hozzátartozó neve: ....................................................................................................................
Születési helye: ................................................................ ideje: ..................................................
Az állampolgársági okirat száma: .................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

– születési anyakönyvi kivonat;
– családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata, joger s bontóítélet;

– szülei házassági anyakönyvi kivonata;
– anyja születési anyakönyvi kivonata;
– egyéb okmány: ............................................................................................................................... ...

Külföldön történt születésr l és házasságkötésr l a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelel
hitelesítéssel, az idegen nyelv okiratot hiteles magyar nyelv fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellen rzése hivatalból megtörténik.

Kelt: .................................................

................................................
kérelmez aláírása

A kérelmez aláírását hitelesítem.

A kérelmez személyazonosságát ....................................... típusú .................... számú .................... ig
érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolta.

P. H.

................................................
a kérelmet átvev aláírása”
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1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.
(IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az „Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és
vizsgakövetelmények” alcím 1. pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„1. Az Ápt. 4/A. § (1) bekezdése szerint a vizsgát a f városi kormányhivatalnál (a továbbiakban:
hivatal) kell letenni, a hivatal vezet je által kijelölt vizsgabizottság el tt.”
2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.
(IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az „Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és
vizsgakövetelmények” alcím 4. pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„4. A hivatal a vizsgára jelentkezés elfogadását elhalaszthatja, ha a vizsgakötelezettség kétséges.
Ebben az esetben a jelentkez t felhívja, hogy a f városi és megyei kormányhivatal járási (f városi
kerületi) hivatala segítségével az állampolgársági kérelme jogi min sítésének, illetve állampolgársági
helyzetének megállapítása végett keresse meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.”
3. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.
(IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. függeléke az „A magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában el írt alkotmányos alapismeretek vizsgára
jelentkezem.” szövegrészt követ en a következ szöveggel egészül ki:
„Kérem a f városi kormányhivatalt, hogy az eredményes alkotmányos alapismeretek vizsgámról az
állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse.
Igen Nem ”
4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.
(IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az „Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és
vizsgakövetelmények” alcím 5. pontjában az „Az Ápt.” szövegrész helyébe az „A magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény” szöveg lép.
5. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.
(IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. függelékében a „f városi és megyei
kormányhivatalnak” szövegrészek helyébe a „f városi kormányhivatal” szöveg lép.
6. Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az „Az alkotmányos alapismeretek
vizsgaszabályzata és vizsgakövetelmények” alcím 10. pontjában a „Ha a bejelentést a hivatal
vezet jével kapcsolatban teszik, a belügyminisztert l kérhet a vizsgáztatásra másik hivatal
kijelölése.” szövegrész.
7. Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet az „Az alkotmányos alapismeretek
vizsgaszabályzata és vizsgakövetelmények” alcím 11. pontja.
8. Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 2. függelékében az „és megyei” szövegrész.
9. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.
(IX. 22.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében a „számú és típusú” szövegrész helyébe a „számú és
típusú .......................... ig érvényes” szöveg lép.



8. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

38220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

A köztársasági elnöknek
Budapest

fénykép helye fénykép helye

HONOSÍTÁSI VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése,

illetve 5. § a alapján

Alulírott ........................................ és házastársam, ................................................. kérem/kérjük, hogy
................................................................................... nev kiskorú vagy cselekv képtelen nagykorú
gyermeke(immel/inkkel) együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és
(3a) bekezdése, illetve 5. § a alapján honosítani – visszahonosítani – és err l részemre/részünkre
okiratot kiállítani szíveskedjék.

A KÉRELMEZ

I. A kérelmez személyi adatai:

1. Házassági neve: ....................................................................................................................
Születési családi neve: ..........................................................................................................
Születési utóneve(i): .............................................................................................................
El z (születési) családi neve: ..............................................................................................
El z utóneve(i): ..................................................................................................................
Neme: férfi n

2. Születési helye: ........................................................................... (ország, tartomány, szövetségi
állam) ......................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ......... év ...................... hó ...... nap

3. Állampolgársága(i): ..............................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ..........................................

4. El z állampolgársága: .........................................................................................................
El z állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon sz nt meg: ........

5. Lakóhelye:
Magyarországon: ......................................................... (város, község)
........................................ (utca) ......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ...... (em.) ..... (ajtó)
Tartózkodási helye: ...................................................... (város, község)
........................................ (utca) ......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ...... (em.) ..... (ajtó)
Külföldön: .................................................... (ország), ................................................ (település)
közelebbi cím: ...............................................................................................................
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Telefonszáma: ..................................................................................................................
Elektronikus levél (E mail) címe: .....................................................................................
Egyéb elérhet sége: ........................................................................................................

II. A kérelmez családi állapotára vonatkozó adatok:

1. Családi állapota: n tlen/hajadon (soha nem volt házas)
n s/férjes özvegy elvált
Házasságkötésének helye: ................................................. ideje: ..........................................

2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ..................................................
Az ítélet száma: ...................................................................................................................
Joger re emelkedésének ideje: ..........................................................................................

3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ......................................................

4. Ha a jelenlegit megel z en több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje,
házastárs neve, születési adatai és állampolgársága): ........................................................

III. A kérelmez szüleire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ............................................................................................................................
Apja születési helye: ................................. (ország) ............................ (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... .....
Apja állampolgársága: ..........................................................................................................
Apja volt e magyar állampolgár: ..........................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ....................................................................................................

2. Anyja neve: ...........................................................................................................................
Anyja születési helye: ............................... (ország) ............................................. (város, község)
ideje: …………….......................................................................................................................... ........
Anyja állampolgársága: ........................................................................................................
Anyja volt e magyar állampolgár: ........................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: .............. (ország) ................................... (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... .....

IV. A kérelmemet a következ kre alapozom:

A) Magyar állampolgár voltam .... tól ..... ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...............................................
Az egykori magyar állampolgárság megsz nésének módja: ...............................................

B) Felmen m magyar állampolgár volt.
A felmen neve: ................................................, születési helye: ......................................,
születési ideje: ..................................................., rokonsági fok: ........................................
Szíveskedjék a megnevezett felmen t l való leszármazását levezetni:
............................................................................................................................... .................

C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki a kérelmem benyújtásának
id pontjában magyar állampolgár.

D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem
benyújtásának id pontjában magyar állampolgár, és közös gyermekünk született.

(A megfelel t szíveskedjék aláhúzni és kitölteni!)
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V. A kérelmez hozzátartozóira vonatkozó adatok:

Hozzátartozója (szül , nagyszül , gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett e magyar állampolgárságot?

igen nem vagy

Hozzátartozója (szül , nagyszül , gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte e a magyar állampolgárságot?

igen nem

Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet……………………………..mikor……………………..

1. A hozzátartozó neve: ............................................................................................................
Születési helye: ..................................................................... ideje: ......................................
Az állampolgársági okirat száma: ..........................................................................................

2. A hozzátartozó neve: ............................................................................................................
Születési helye: ..................................................................... ideje: ......................................
Az állampolgársági okirat száma: ..........................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be. igen nem
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ÖNÉLETRAJZ

(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi

rokonok nevére, lakóhelyére)

kérelmez
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A HÁZASTÁRS

Ha a házastárs is kérelmez , akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.

Ha a házastárs nem kérelmez , akkor kizárólag a VI. rész 1., 2. és 3. pontját magyar állampolgár
házastárs esetén, illetve megsz nt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is
szíveskedjék kitölteni!

VI. A kérelmez házastársának személyi adatai:

1. Házassági neve: ...................................................................................................................
Születési családi neve: .........................................................................................................
Születési utóneve(i): ...........................................................................................................
El z (születési) családi neve: .............................................................................................
El z utóneve(i): .................................................................................................................
El z (születési) családi neve: .............................................................................................
El z utóneve(i): ..................................................................................................................
Neme: férfi n

2. Születési helye: ............................................................................ (ország, tartomány, szövetségi
állam) ......................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ......... év ...................... hó ...... nap

3. Állampolgársága(i): ................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ............................................

4. El z állampolgársága: ...........................................................................................................
El z állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon sz nt meg: .....

5. Lakóhelye:
Magyarországon: ................................................... (város, község)
....................................(utca)......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ...... (em.) ..... (ajtó)
Tartózkodási helye: ................................................ (város, község)
.................................. (utca) ......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ...... (em.) ..... (ajtó)
Külföldön: ........................... (ország), ..................................... (település)
közelebbi cím: .......................................................................................................................
Telefonszáma: .......................................................................................................................
Elektronikus levél (E mail) címe: ...........................................................................................
Egyéb elérhet sége: ..............................................................................................................

6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok
Ha a jelenlegit megel z en több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje,
házastárs neve, születési adatai és állampolgársága):
............................................................................................................................... .................
............................................................................................................................... .................

VII. A kérelmez házastárs szüleire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ............................................................................................................................
Apja születési helye: .................................. (ország) .................................. (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... ......
Apja állampolgársága: ...........................................................................................................
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Apja volt e magyar állampolgár: ..........................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................

2. Anyja neve: ..........................................................................................................................
Anyja születési helye: ................................ (ország) ................................. (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... .....
Anyja állampolgársága: .......................................................................................................
Anyja volt e magyar állampolgár: .......................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: ................ (ország) ................................. (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... .....

VIII. Kérelmemet a következ kre alapozom:

A) Magyar állampolgár voltam .... tól .... ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...............................................
Az egykori magyar állampolgárság megsz nésének módja: ................................................

B) Felmen m magyar állampolgár volt.
A felmen neve: ........................................, születési helye: ................................................,
születési ideje: ......, rokonsági fok: ..............................

Szíveskedjék a megnevezett felmen t l való leszármazását levezetni:
............................................................................................................................... ....................

(A megfelel t szíveskedjék aláhúzni és kitölteni!)

IX. A kérelmez házastársa hozzátartozóira vonatkozó adatok:

Hozzátartozója (szül , nagyszül , gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett e magyar állampolgárságot?

igen nem vagy

Hozzátartozója (szül , nagyszül , gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte e a magyar állampolgárságot?

igen nem

Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet………………………………..mikor……………

1. A hozzátartozó neve: .............................................................................................................
Születési helye: .................................................................... ideje: ........................................
Az állampolgársági okirat száma: ...........................................................................................

2. A hozzátartozó neve: .............................................................................................................
Születési helye: .................................................................. ideje: .........................................
Az állampolgársági okirat száma: ...........................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be. igen nem
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ÖNÉLETRAJZ

(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi

rokonok nevére, lakóhelyére)

házastárs
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A KÉRELMEZ (K) KISKORÚ GYERMEKE(I)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

1. Születési családi neve: ........................................... utóneve: .................................................
Születési helye: ............................................. (ország) ............................... (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... .........
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Apja neve: ............................................................................................................................... .
Állampolgársága: .....................................................................................................................

2. Születési családi neve: ................................ utóneve: .............................................................
Születési helye: ............................................ (ország) ............................... (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... .........
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Apja neve: ............................................................................................................................... .
Állampolgársága: .....................................................................................................................

3. Születési családi neve: ................................. utóneve: ............................................................
Születési helye: ............................................... (ország) ....................................... (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... .........
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Apja neve: ............................................................................................................................... .
Állampolgársága: .....................................................................................................................

4. Születési családi neve: ............................... utóneve: .............................................................
Születési helye: .............................................. (ország) .............................. (város, község)
ideje: ............................................................................................................................... ........
Anyja neve: .............................................................................................................................
Apja neve: ...............................................................................................................................
Állampolgársága: ....................................................................................................................
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NÉVMÓDOSÍTÁS

A névmódosítás lehet ségér l a tájékoztatást megkaptam.

Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni)

Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni)

Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. § a alapján

Névmódosítási lehet ségek:
1. saját vagy felmen egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névb l egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névb l

a nemre utaló végz dés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelel jének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmen je egykori magyar születési családi nevének

viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történ feltüntetése

A fentiek alapján kérem a választást a megfelel szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név
rovatot ezzel egyez en kitölteni.

Kérelmez

Házassági nevem: ....................................................................................................................
Születési nevem: ........................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:

Születési név:..............................................................................................................
Házassági név………………………………………………

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következ formában
Születési családi név…………………………………………..

utónév……………………………………….

Kérelmez házastársa

Házassági nevem: ...................................................................................................................
Születési nevem: ........................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:......................................................................................................................

Születési név:..............................................................................................................
Házassági név…………………………………………………………………

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következ formában
Születési családi név…………………………………………..

utónév……………………………………….

Kérelmez gyermeke(i)
Születési nevem:............................................................................. (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:...........................................................................................................................
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Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:........................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:...........................................................................................................................

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:........................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:...........................................................................................................................

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:....................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................

Kérelmez gyermeke(i)

Születési nevem:.......................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.........................................................................................................................

Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)

 saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmen m) egykori állami születési
anyakönyvi kivonatát

kérelmez
házastárs

 saját, illetve felmen m születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által
kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél;
lakcímbejelent lap; katonakönyv; illet ségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány, egyéb
okirat: ...........................................................................................................

kérelmez
házastárs

 az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemz jér l
 az Országos Fordító és Fordításhitelesít Iroda fordítását vagy igazolását;
 a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;
 egyéb szakvéleményt: .............................................................................................

kérelmez
házastárs

elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar
nyelv feltüntetésével

kérelmez
házastárs
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MELLÉKLETEK

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)

 magyarországi lakóhellyel rendelkez kérelmez (k) 2 db arcfényképe,
 külföldön él 14. életévét betöltött kérelmez (k) 1 db arcfényképe,
 születési anyakönyvi kivonat(ok),
 házassági anyakönyvi kivonat(ok), joger s bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
 a gyermek(ek) másik szül jének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz, visszahonosításhoz,
névmódosításhoz

 a kérelmez , illetve felmen i egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok)

Egyéb iratok: .........................................................................................................................

Külföldön történt születésr l és házasságkötésr l a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelel
hitelesítéssel, az idegen nyelv okiratot hiteles magyar nyelv fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellen rzése hivatalból megtörténik.

NYILATKOZATOK

1. Kijelentem, hogy büntetlen el élet vagyok és nem folyik ellenem büntet eljárás, továbbá az
elmúlt öt évben szándékos b ncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.

kérelmez igen nem

házastárs igen nem

2. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.

kérelmez igen nem

házastárs igen nem

3. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében – az Ápt. 4. § (3) bekezdés a) pont
aa) alpontjában meghatározott esetben – kijelentjük, hogy házasságunk legalább tíz éve fennáll.

4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében – az Ápt. 4. § (3) bekezdés a) pont
ab) alpontjában meghatározott esetben – kijelentjük, hogy házasságunk legalább öt éve fennáll.

5. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat ...................... országban ......................
településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.

6. Büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához
a másik szül ……………………………….(név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom,
a következ okok miatt (részletes indokolás):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

7. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a

……………………………………………………………………………………

okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.

kérelmez igen nem

házastárs igen nem
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Kelt: ...................................................

..........................................................................
kérelmez aláírása

..........................................................................
házastárs aláírása

..........................................................................
korlátozottan cselekv képes kérelmez aláírása

..........................................................................
korlátozottan cselekv képes kérelmez aláírása

A korlátozottan cselekv képes kérelmez (ke)t meghallgattam.
A kérelmet el ttem írták alá.
A kérelmez (k) személyazonosság(uk)at
............................ típusú és ............számú ............ ig érvényes
............................ típusú és ............számú ............ ig érvényes
............................ típusú és ............számú ............ ig érvényes
............................ típusú és ............számú ............ ig érvényes
okirattal igazolták.

Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekv képes kérelmez
a magyar nyelvet érti és beszéli
a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli

Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekv képes kérelmez házastársa
a magyar nyelvet érti és beszéli
a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli

P. H.

..........................................................................
a kérelmet átvev aláírása

A kérelmez (ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról:
............................................................................................................................... .............................

..........................................................................
a kérelmet átvev aláírása

A tájékoztatást tudomásul vettem.

Megjegyzéseim: ............................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... .............................

..........................................................................
kérelmez aláírása”



9. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez
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Adatszolgáltatást kér lap adattartalma

1. A kérelmez :

1.1. neve

1.2. címe

1.3. képvisel jének neve

2. A kérelmez személyi azonosítója

3. A kért adatkör meghatározása:

3.1. név

3.2. születési név

3.3. lakóhely

3.4. tartózkodási hely

3.5. értesítési cím

3.6. születési id

3.7. születési hely

3.8. anyja neve

3.9. személyi azonosító

3.10. egyéb

4. Az adatszolgáltatás terjedelme:

4.1. azon polgárok körének meghatározása, akikr l a 3. pontban meghatározott adatkörbe tartozó
adatokat kéri (csoportismérv meghatározása)

5. Az adatfelhasználás célja

6. Az adatkérés jogalapja és igazolása

7. Az adatszolgáltatás formája:

7.1. on line

7.2. mágneses adathordozó

7.3. papír

8. Az adatszolgáltatás kért határideje, rendszeressége

9. A kérelem benyújtásának id pontja

10. A kérelmez aláírása ”



10. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez
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A lakcímbejelent lap adattartalma

1. A bejelent

1.1. családi és utóneve,

1.2. születési családi és utóneve,

1.3. anyja neve,

1.4. születési helye és ideje,

1.5. állampolgársága,

1.6. személyi azonosítója,

1.7. nyilvántartásba bejegyzett és újonnan létesítend lakcíme,

1.8. aláírása.

2. A bejelentés következ jogcímei:

2.1. lakóhely

2.1.1. létesítése,

2.1.2. megváltoztatása,

2.2. tartózkodási hely

2.2.1. létesítése,

2.2.2. megváltoztatása,

2.2.3. megszüntetése,

2.2.4. megújítása.

3. A szállásadó neve, aláírása, szállásadói min sége, lakcíme, az Nytv. 27/A. § (1) bekezdés
b) pontjában és (3) bekezdésében foglalt kivétellel.

4. A bejelentés dátuma.

5. Az ügyintéz aláírása.

6. A feldolgozáshoz szükséges technikai jelleg adatok.”



11. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez
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Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat adattartalma

1. A nyilatkozó által a nyilatkozatban rögzített adatok:

1.1. családi és utónév,

1.2. születési családi és utónév,

1.3. születési hely, id ,

1.4. anyja neve,

1.5. családi állapot,

1.6. a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye,

1.7. állampolgárság,

1.8. személyi azonosító,

1.9. eddigi lakóhely,

1.10. külföldi lakóhely,

1.11. nyilatkozat Magyarország külföldi letelepedési szándékkal történ elhagyásáról,

1.12. nyilatkozattétel dátuma,

1.13. nyilatkozó aláírása,

2. Az ügyintéz által a nyilatkozaton rögzített adatok:

2.1. az érvénytelen hatósági igazolványok átvételének id pontja,

2.2. ügyintéz aláírása.”



12. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez
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Bejelent lap adattartalma az értesítési cím nyilvántartás számára történ megadásáról,
a bejelentett értesítési cím megújításáról, megváltoztatásáról és törlésér l

1. családi és utónév,

2. születési családi és utónév,

3. születési hely, id ,

4. anyja neve,

5. személyi azonosító,

6. a kitöltés indoka: értesítési cím els alkalommal történ megadása, bejelentett értesítési cím
megújítása, törlése, bejelentett értesítési cím változása,

7. értesítési cím,

8. bejelentés dátuma,

9. bejelent aláírása,

10. az ügyintéz által a fenti adatokból kódolt adattartalom,

11. ügyintéz aláírása.”



A Kormány 418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes közlekedés-igazgatással és állat-egészségügyi igazgatással összefüggõ kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés

d) pontjában és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), f), és h) pontjában, valamint

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és

i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és

a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) és f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokról, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 6. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és

a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)–b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 2. § e) pontjában az „a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi

hivatal)” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: járási

állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 2. § e), i) és j) pontjában az „a kerületi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi hivatal” szöveg

lép.

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és

hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a „V”, az „SP” és a „CD” betûjelû ideiglenes, továbbá az „DT”, a „CK” és az „OT” betûjelû különleges rendszámtábla

kiadásával,

b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg elõállított rendszámtábla

legyártatásának engedélyezésével, valamint

c) a külföldi vezetõi engedély honosításával

kapcsolatos feladatokat.

(4) A KEKKH Budapest és Pest megye területére kiterjedõ kizárólagos illetékességgel ellátja:

a) a „P”, és a „Z” betûjelû ideiglenes, valamint

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzõ jármûre a szabványtól eltérõ alapszínû

(sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegû jármûvek üzemeltetési jellegével, annak változásával,

üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatokat.”
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3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés f) pontjában az „a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalnak (a továbbiakban:

kerületi hivatal)” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalnak

(a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az „a kerületi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi hivatal” szöveg,

c) 9. § (2) bekezdés d) pontjában az „a kerületi hivatallal” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi

hivatallal” szöveg,

d) 27. § (4) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõvel” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatallal”

szöveg

lép.

4. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a következõ 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § A 2013. január 1-jével állami fenntartásban maradó intézmények fenntartásával a megyei intézményfenntartó

központban foglalkozó és 2013. január 1-jével az új fenntartó állományába kerülõ alkalmazottak elhelyezését a megyei

kormányhivatal, mint vagyonkezelõ a korábbi elhelyezésnek megfelelõ feltételekkel és mértékben biztosítja.

Az elhelyezés részleteit az új fenntartó és a megyei kormányhivatal megállapodásban rendezik.”

5. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az Éltv. 15. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés e)–f) és h)–i) pontjában, 34. § (1) bekezdés a) és c), valamint

e) pontjában eseti engedély esetén, 34. § (2) bekezdés b)–g), i) és k)–l) pontjában, 34. § (4) bekezdés c)–d) pontjában,

36. § (1) bekezdés c) pontjában, 36. § (2) bekezdésében, 36. § (3) bekezdés a)–c) és e)–f) pontjában, 38. § (3) bekezdés,

53. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a járási

állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.

(5) Az Éltv. 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, 23. §

(1)–(4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 27. § (2)–(3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés m)

pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés a), h) és j) pontjában, 34. §

(3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b) és e)–g) pontjában, 35. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés a)

és c)–e) pontjában, (4) bekezdés a)–c) pontjában, 36. § (3) bekezdés d) pontjában, 38. § (1) bekezdés g) pontjában, 39. §

(1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 63. §

(1) bekezdés c) pontjában, valamint a Melléklet 22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány

élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”

(2) Az R1. 6. § (6) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében az „a kerületi” szövegrész helyébe

az „a járási állat-egészségügyi” szöveg lép.

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltérõ rendelkezése

hiányában

a) elsõ fokon: a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: közlekedési

igazgatási hatóság),

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38237



b) másodfokon: a fõvárosi és megyei kormányhivatal

jár el.”

(2) Az R2. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A megye területére kiterjedõ illetékességgel a „P”, és a „Z” betûjelû ideiglenes, valamint a külön jogszabályban

meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzõ jármûre a szabványtól eltérõ alapszínû (sárga) rendszámtábla

kiadásával, továbbá az ilyen jellegû jármûvek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és

tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatok ellátása a megyeszékhelyen mûködõ járási hivatal hatáskörébe

tartozik.”

(3) Az R2. 84. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A törzskönyvet a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történõ átvételre

vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelõen a közlekedési igazgatási hatóságnál

személyesen vagy postai úton veheti át.”

(4) Hatályát veszti az R2. 24. § (7) bekezdés utolsó mondata.

7. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (3) bekezdése

a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként mûködõ okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az

ország területére kiterjedõ illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.”

(2) Az R3.14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A jegyzõ a 2012. december 31. napján folyamatban lévõ, a járási hivatal által átvételre kerülõ ügyek iratait

darabszintû iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzõkönyvvel adja át 2013. január 2-án a járási hivatalvezetõnek.

Az iratjegyzék átadás-átvételének elõkészítésében a fõvárosi és megyei kormányhivatal szükség szerint

közremûködik. Az átvételrõl a járási hivatal vezetõje értesíti az ügyfelet.

(2) A gyámhatóság a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülõ, folyamatban lévõnek nem minõsülõ, de felülvizsgálati,

folyósítási, elszámolási, visszafizetési, jelentéstételi kötelezettséggel érintett védelembe vételi, átmeneti és tartós

nevelésbe vételi, utógondozási és utógondozói ellátási, gyámsági, gondnoksági, gyermektartásdíj megelõlegezési,

otthonteremtési támogatási, valamint iskoláztatási támogatás felfüggesztési és szünetelési ügyek iratait és a járási

gyámhivatal által átvételre kerülõ ügyekre vonatkozó nyilvántartásokat az (1) bekezdésben meghatározott módon

és idõpontban adja át a járási gyámhivatal vezetõjének. Az iratjegyzék átadás-átvételének elõkészítésében a fõvárosi

és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala szükség szerint közremûködik. Az átvételrõl a járási gyámhivatal

vezetõje 60 napon belül értesíti az ügyfelet.

(3) A jegyzõ a 2012. december 31-éig jogerõs határozattal meg nem szüntetett, a járási hivatal hatáskörébe kerülõ,

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátásokkal

kapcsolatos ügyek ügyiratait és a járási hivatal által átvételre kerülõ nyilvántartásokat az (1) bekezdésben

meghatározott módon és idõpontban adja át a járási hivatal vezetõjének. Az átvételrõl a járási hivatal vezetõje

60 napon belül értesíti az ügyfelet.

(4) A 2012. december 31. napjáig lezárt iratok õrzésérõl – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jegyzõ gondoskodik.

A járási hivatal kérésére a lezárt iratokat a jegyzõ köteles három munkanapon belül átadni a járási hivatalnak.

(5) A jegyzõ köteles a járási hivatal feladat- és hatáskörébe kerülõ ügyek lezárt iratait az irattárban a köziratokról,

a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. §-a szerint – a fõvárosi és

megyei kormányhivatal szükség szerinti közremûködésével – leválogatni és elkülöníteni, valamint az iratanyagról

készült tételszintû iratjegyzéket külön megállapodás szerint a járási hivatalnak átadni.”

8. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba és

2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 1–6. §-a és a 7. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
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9. § Nem lép hatályba a

a) járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése és a 79. § (3)–(9) bekezdése,

b) járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-a és 42. §-a.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a megyei intézményfenntartó központok mûködésével összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek az átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában,

valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„3. § A megyei intézményfenntartó központot az emberi erõforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítja.”

2. § Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettesét a megyei intézményfenntartó központ vezetõjének

a javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint jogosult vele szemben fegyelmi eljárás indítására és fegyelmi

büntetés kiszabására.”

3. § Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetõjének személyére a központ vezetõje tesz javaslatot.

A gazdasági vezetõ felett a fegyelmi eljárás megindítására, valamint a fegyelmi büntetés kiszabására vonatkozó

munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A gazdasági vezetõ felett – a kinevezés, a felmentés, a díjazás

megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói

jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetõje gyakorolja.”

4. § Az R. a következõ 18. §-sal egészül ki:

„18. § (1) A megyei intézményfenntartó központok és a 2012. december 31-én azok fenntartásában lévõ központi

költségvetési szervek – ide nem értve a megyei könyvtárakat és a megyei múzeumi szervezeteket – alapító és irányító

szerve 2013. január 1. napjától a miniszter.

(2) A megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságba

történõ beolvadással megszûnnek. A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság a megszûnt megyei

intézményfenntartó központok általános és egyetemleges jogutóda.”
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5. § Hatályát veszti az R.

a) 3. alcíme,

b) 7. § (2) bekezdése,

c) 9. § (2) és (3) bekezdése,

d) 10. § (2) bekezdése,

e) 11. § (1) bekezdés g) pontjában az „a kormánymegbízott útján” szövegrész,

f) 11. § (2) bekezdés g) pontjában az „a kormánymegbízott útján” szövegrész.

6. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézmények gazdálkodással összefüggõ feladatait 2013. január 1-jétõl

a Fõigazgatóság látja el. A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, önállóan mûködõ átvett intézmény gazdálkodással

összefüggõ feladatait a megyei intézményfenntartó központ látja el.”

(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. alcíme a következõ

6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A fõigazgató a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átvett intézmény tekintetében a 3. § (2) bekezdése szerinti

középirányítói hatásköröket a megyei intézményfenntartó központ véleményének kikérésével gyakorolja.

(2) A Fõigazgatóság a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átvett intézmény tekintetében a 4. § (1) bekezdése szerinti

feladatok ellátásába a megyei intézményfenntartó központot bevonhatja.”

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–5. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

8. § Nem lép hatályba az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének

részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 66. §

(1) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a gyermek születése esetén az apát megilletõ pótszabadsággal összefüggõ költségek
megtérítésérõl

A Kormány a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatályba lépésével összefüggõ átmeneti rendelkezésekrõl és

törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 19/A. §-ában, valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi

CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a munka törvénykönyvérõl szóló törvény,

b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény,

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,

d) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény,
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e) a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló

törvény,

f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,

g) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény

hatálya alá tartozó munkáltatókra és a gyermek születése esetén járó pótszabadságra jogosult foglalkoztatott

személyekre (a továbbiakban: munkavállaló).

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói

közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésbõl kerül megtérítésre.

(3) A munkavállaló a pótszabadság igényléséhez a munkáltatójának bemutatja a gyermek eredeti születési anyakönyvi

kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban

nyilatkozik arról, hogy a szülõi felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa szülõi felügyeleti jogát

bíróság nem szünetelteti, nem szüntette meg.

(4) Az igénybevételi jogosultságot ellenõrizhetõ módon, írásban dokumentálni kell.

(5) A munkáltató a pótszabadság igénybevételérõl nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevõ

nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, idõpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a

számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatnak és a (4) bekezdés szerinti

dokumentumnak a megõrzése a számviteli bizonylatokra vonatkozó elõírások figyelembevételével a munkáltató

feladata.

(6) Ha a munkavállaló a pótszabadságra jogosító idõtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor

jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az elõzõ munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy

egészben még nem vette igénybe. Errõl az elõzõ munkáltató a munkavállaló kérésére három munkanapon belül

köteles igazolást kiadni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti munkáltatóknak az apákat megilletõ pótszabadsággal összefüggõ költségek megtérítése

iránti kérelmet a kincstárnak az igénylõ székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban:

Igazgatóság) kell benyújtaniuk. Az Igazgatóság a benyújtott kérelmeket elbírálja, és ellátja a folyósítás feladatait.

(2) Az Igazgatóság ellenõrzi az apát megilletõ pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei

nyilvántartását, annak jogszerûségét és elszámolását. Az ellenõrzés a kifizetést megelõzõen írásbeli dokumentumok

alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenõrzés

keretében történik. A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítésérõl fizetési

meghagyással intézkedik. A fizetési meghagyás ellen kereset benyújtásnak van helye. A kereset elbírálásának a vitatott

összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

3. § (1) A munkáltató az apát megilletõ és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra

rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon évente 4 alkalommal – március 31-éig, június 30-áig,

szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidõt követõ tizenöt

napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei

legkésõbb a kifizetéstõl számított három évig számolható el.

(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998. (XII. 30.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetõhely az R. 27/A. §

(2) bekezdése szerinti elszámolásban mutatja ki a tárgyhónapban számfejtett és kifizetett pótszabadság idejére járó

távolléti díj összegét és annak közterheit.

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek

megtérítésérõl szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és

javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi

adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló

1997. évi LXVIII. törvény,”;
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b) 1. § (2) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 138/A. §-ában,”

szövegrész.

(3) Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre

vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CVI. törvény 53. §-ában,

a 4. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2013. január 1-jétõl

– a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 44 508 Ft.

(3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti

legmagasabb összege 21 708 Ft.”

2. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér – ideértve a közfoglalkoztatottat az

állásidõre megilletõ bért és a munkavezetõt megilletõ bért is –, a teljesítménybér (a továbbiakban együtt:

közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékéig

nyújtható. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint

a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl,

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése

alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a szociális hozzájárulási adó

kedvezménnyel csökkentett összege.”
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3. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a

szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakör betöltése és teljes munkaidõ teljesítése

esetén:

a) havibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 75 500 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 17 385 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 3475 forint.

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén

kötelezõ legkisebb összege 2013. január 1-jétõl 75 500 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti

teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhetõ. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése

esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthetõ. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg

többlettámogatás.”

(2) A Kr. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése esetén a

közfoglalkoztatottat megilletõ garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidõ teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 96 800 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 22 275 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 4455 forint.

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell

azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ

teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelezõ legkisebb összege 2013. január 1-jétõl 96 800 forint/hó.”

(3) A Kr. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetõt megilletõ közfoglalkoztatási bér

szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakör betöltése és a teljes munkaidõ teljesítése

esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 83 050 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 19 125 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 3820 forint.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetõt megilletõ közfoglalkoztatási garantált bér

legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése és a teljes munkaidõ teljesítése

esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 106 480 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 24 500 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2013. január 1-jétõl 4900 forint.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetõt megilletõ közfoglalkoztatási bér, illetve

közfoglalkoztatás garantált bér esetében az 1. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell, azzal az

eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése

esetén

a) a közfoglalkoztatási bér kötelezõ legkisebb összege 2013. január 1-jétõl 83 050 forint/hó,

b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelezõ legkisebb összege 2013. január 1-jétõl 106 480 forint/hó.”

(4) A Kr. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat arra az idõre, ha a közfoglalkoztató a

foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidõben nem tesz eleget (állásidõ), naponta 2013. január

1-jétõl 1160 forint illeti meg.

(2) Részmunkaidõ esetén a közfoglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott összeg idõarányos része illeti

meg.”
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4. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § A járási (fõvárosi) kerületi hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) A járási hivatal törzshivatala a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elõsegítése

érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttmûködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

(4) A járási hivatal törzshivatala a (3) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során tájékoztatást kérhet illetékességi

területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól,

a) egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elõsegítése érdekében az a) pontban meghatározott szervekkel,

b) illetékességi területén együttmûködik a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével, melynek keretében szakmai

segítségnyújtásra hívhatja fel a kirendeltséget.

(5) A járási hivatal törzshivatala a (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az (4) bekezdés a) pontjában

felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkezõ szerveknek,

ha közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.”

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kr. rendelkezéseit elsõ ízben a 2012. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér,

és a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetõt megilletõ közfoglalkoztatási bér, illetve

közfoglalkoztatás garantált bér megállapításánál kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a központosított illetményszámfejtés szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 44. § (2) bekezdése szerinti költségvetési

szervnél,

b) a helyi önkormányzatnál, a nemzetiségi önkormányzatnál, ezek társulásánál (a továbbiakban együtt:

önkormányzat),

c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél, és

d) a központosított illetményszámfejtéshez megállapodás alapján csatlakozó szervezetnél

foglalkoztatottak személyi juttatásainak, a közterheknek és a pénzbeli ellátásoknak a megfizetésére, az elszámolására

és az ezekkel összefüggõ adatszolgáltatásokra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. bér: a jogviszony alapján a foglalkoztatott megilletõ bér, illetmény,

2. bér változó elemei: helyettesítési díj, mûszakpótlék, éjszakai munkavégzés pótléka, ügyeleti díj, nem rendszeres

bérpótlék, vagy a nem rendszeres munkavégzésért járó egyéb díjazás, távolléti díj,
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3. foglalkoztatott: a munkáltatóval jogviszonyban álló, a munkáltató számára munkát végzõ természetes személy,

4. foglalkoztató: a munkáltató, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

e szolgáltatatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 6. alpontja szerinti esetben a kincstár,

5. jelentõfelelõs: a munkáltató által az illetményszámfejtõ hellyel történõ kapcsolattartásra a foglalkoztatottjai közül

kijelölt felelõs személy,

6. jogviszony: a munkáltató és a foglalkoztatott között létrejött munkavégzésre irányuló valamennyi jogviszony,

7. munkáltató: az Áht. 44. § (2) bekezdése szerinti költségvetési szerv, egyéb szervezet,

8. nettó személyi juttatás: az elszámolt személyi juttatás levonásokkal csökkentett összege,

9. személyi juttatás: a jogviszonyra vonatkozó jogszabály, a felek megállapodása, illetve a munkáltató rendelkezése

alapján járó bér, illetmény, egyéb juttatás és költségtérítés,

10. teljesítési idõszak: az az idõtartam, amely alatt rendkívüli, illetve a bér változó elemeinek alapját képezõ

munkavégzés történt.

2. A központosított illetményszámfejtés rendszere

3. § A központosított illetményszámfejtés a kincstár központi szerve (a továbbiakban: központi szerv) által biztosított,

fejlesztett és mûködtetett számítógépes programmal (a továbbiakban: illetményszámfejtõ program) történik.

4. § Az illetményszámfejtõ program olyan egységes munkaügyi, ügyviteli, eljárási és információs rendszer, amelyen keresztül

a) a személyi juttatások számfejtésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása,

b) a társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok ellátása,

c) a foglalkoztatót terhelõ társadalombiztosítási feladatok körében a foglalkoztatókra elõírt nyilvántartási,

adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítése,

d) a magán-nyugdíjpénztári tagság nyilvántartásával, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagdíjlevonással

kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,

e) a személyi jövedelemadózással összefüggõ munkáltatói, kifizetõi feladatok ellátása,

f) a számfejtett személyi juttatások tekintetében a központi költségvetést, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot,

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári számlákat megilletõ befizetési

kötelezettségek megállapítása,

g) a nettó finanszírozáshoz szükséges információszolgáltatás teljesítése,

h) a bírósági végrehajtásról szóló törvény (a továbbiakban: Vht.) szerinti, bérre vezetett végrehajtáson, valamint

a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó, illetve azzal összefüggõ jogszabályokon alapuló levonások jogosultak

részére történõ utalása és az utalás teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítése,

i) a bér- és munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás teljesítése

történik.

3. A központi szervnek, a kincstár területi szervének és a munkáltatónak a feladatai

a központosított illetményszámfejtés során

5. § (1) A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat a központi szerv és a kincstár területi szerve

(a továbbiakban: illetményszámfejtõ hely) a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint látja el.

(2) A központi szerv

a) ellátja az illetményszámfejtõ helyek által ellátott központosított illetményszámfejtés szakmai irányítását,

b) mûködteti a központi létszám- és bérgazdálkodási, valamint statisztikai információs rendszert és az

illetményszámfejtõ programot,

c) biztosítja az illetményszámfejtõ program jogszabályi megfelelõségét, nyilvántartja az illetményszámfejtõ

helyeket és a hozzájuk tartozó munkáltatókat.

(3) Az illetményszámfejtõ hely

a) átveszi, alaki és tartalmi szempontból ellenõrzi és feldolgozza, valamint számfejti a személyi juttatásokra

vonatkozó, a központosított illetményszámfejtéshez a munkáltató által megküldött okiratokat, bizonylatokat,

b) ellátja a nettó személyi juttatások, közterhek megállapításával, a létszám, bér, társadalombiztosítási, személyi

jövedelemadóztatási és egyéb információszolgáltatási feladatokat, az egészségbiztosítási statisztikai

adatszolgáltatási kötelezettséget,
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c) teljesíti az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti finanszírozású munkáltató esetében az adózás rendjérõl szóló 2003. évi

XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettséget és elvégzi ezen bevallások

önellenõrzését,

d) továbbítja a munkáltató Art. 16. § (4) bekezdése szerint teljesített biztosítotti bejelentési kötelezettségét,

e) átutalja a foglalkoztatott nettó személyi juttatásából a foglalkoztatott rendelkezésének megfelelõ összeget

a foglalkoztatott kincstárnál megnyitott értékpapír számlájára,

f) elkészíti a fizetési jegyzéket, elõállítja a nettó személyi juttatások átutalásához szükséges adatállományokat

a foglalkoztatottak fizetési számlájára történõ utaláshoz,

g) ellátja az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti finanszírozású szervek esetében a személyi jövedelemadó

megállapításával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,

h) ellátja a társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatokat,

i) biztosítja a számfejtett személyi juttatásokról a könyvelési adatok egységes adatformában történõ feladását

az intézményi gazdálkodási-számviteli rendszer számára, nettó finanszírozás esetén biztosítja a szükséges információkat,

j) elõállítja a központi létszám- és bérgazdálkodási, valamint munkaügyi statisztikai információs rendszer

mûködéséhez szükséges, ellenõrzött, személyes adatokat nem tartalmazó adatállományokat,

k) külön megállapodás alapján ellátja a munkáltató 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feladatait,

l) gondoskodik az illetményszámfejtéssel, a társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatokkal kapcsolatos okiratok

és bizonylatok megõrzésérõl,

m) gondoskodik az adatvédelmi, adatbiztonsági elõírások betartásáról,

n) gondoskodik a jelentõfelelõs szakmai tájékoztatásáról.

6. § (1) A munkáltató

a) megküldi a központosított illetményszámfejtéshez szükséges adatokat, okiratokat és bizonylatokat,

b) számfejti a nem rendszeres személyi juttatásokat, és errõl adatszolgáltatást teljesít az illetményszámfejtõ hely

részére,

c) átutalja a nettó személyi juttatásokat és a levonásokat,

d) rendelkezik a 20. § szerinti juttatásokról,

e) rendelkezik a személyi juttatások kiadásának teljesítési helyérõl,

f) intézkedik a személyi juttatásból való levonások teljesítése, letiltás esetén – a letiltás átvételét követõ napon –

a Vht. szerint a bér esedékessé válásakor a letiltott összeg bérbõl történõ levonása és a végrehajtást kérõnek

történõ kifizetése, kivételesen a végrehajtói letéti vagy más számlára utalása iránt,

g) ellenõrzi az illetményszámfejtõ hely által számfejtett személyi juttatások és az ezeket terhelõ levonások,

közterhek jogszerûségét és számszaki helyességét,

h) kijelöli a jelentõfelelõst, akinek feladata a munkáltató és az illetményszámfejtõ hely közötti kapcsolattartás,

az okiratok, bizonylatok, igazolások összegyûjtése és az illetményszámfejtõ helyhez határidõben történõ

továbbítása,

i) továbbítja az illetményszámfejtõ hely társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatai ellátásához szükséges iratokat

és adatokat,

j) a változást követõen soron kívül tájékoztatja az illetményszámfejtõ helyet a központosított illetményszámfejtéshez

szükséges, de a törzskönyvi nyilvántartásában nem szereplõ adatának változásáról,

k) õrzi a központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos okiratokat és bizonylatokat,

l) teljesíti az Art. 16. § (4) bekezdésében meghatározott, biztosítottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettséget.

(2) A központi költségvetési szerv esetében – eltérõ megállapodás hiányában – az illetményszámfejtõ hely gondoskodik

a személyi jövedelemadó megállapításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, az adó és járulék

megfizetésérõl, a bevallások teljesítésérõl, továbbá az általa kifizetett pénzbeli ellátások fedezetének igénylésérõl

és elszámolásáról.

(3) Az önkormányzatok nettó finanszírozása körébe tartozó szervek a nettó személyi juttatások és levonások átutalását

jogszabályban meghatározottak szerint látják el.

7. § (1) A központosított illetményszámfejtés során a munkáltató és az illetményszámfejtõ hely a feladataik ellátásakor

kötelesek együttmûködni.

(2) Hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítésbõl eredõ felelõsség azt terheli, akinek a mûködési körében az azt kiváltó ok

felmerült.
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4. A központosított illetményszámfejtés folyamata

8. § (1) A munkáltató központosított illetményszámfejtéssel összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettségét az illetményszámfejtõ

hely felé papíralapú okiratok és bizonylatok hitelesített példányának megküldésével teljesíti.

(2) A központosított illetményszámfejtéshez az (1) bekezdés szerinti olyan okirat és bizonylat alkalmas, amely tartalmazza

a) az illetményszámfejtõ hely megnevezését és címét,

b) a munkáltató nevét, címét és törzsszámát,

c) a szakfeladat megnevezését és számát,

d) a szervezeti egység megnevezését, számát és funkcionális bontás számát,

e) a fõkönyvi számlaszámot, témaszámot,

f) a munkahely nevét és címét, és

g) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait.

9. § (1) A személyi juttatásokra vonatkozó, központosított illetményszámfejtéshez szükséges, a munkáltató által kiállított

okiratok és bizonylatok alaki és tartalmi szempontból történõ ellenõrzése során az illetményszámfejtõ hely vizsgálja

azok elõírt iratokkal (igazolásokkal) való felszereltségét.

(2) Az alaki ellenõrzés különösen

a) az elõírt adatok teljes körûségére,

b) a munkáltató munkáltatói jogkör gyakorlója aláírásának és bélyegzõlenyomatának meglétére, valamint

c) a szükséges foglalkoztatotti nyilatkozat meglétére irányul.

(3) A tartalmi ellenõrzés a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó jogszabályok rendelkezései közül a központosított

illetményszámfejtéshez szükséges jogszabályi elõírások betartását, a besorolási és statisztikai adatok összefüggésének

vizsgálatát foglalja magába, különösen

a) az elemi költségvetés összeállításához elõírt, a jogviszonyt azonosító és a foglalkoztatott elõmeneteli rend szerinti

besorolását kifejezõ kulcsszám alkalmazását és annak helyességét,

b) a kulcsszám és FEOR-szám összefüggését,

c) a bér összetevõk jogszabályok által szabályozott mértékének betartását, illetve azok összesítésének számszaki

helyességét.

(4) Ha az ellenõrzés során az illetményszámfejtõ hely hibát vagy hiányosságot észlel, arról a munkáltatót haladéktalanul

tájékoztatja.

(5) A munkáltató a tárgyhavi számfejtés zárásáig köteles a hibát javítani és a hiányosságot pótolni. Ennek elmulasztása

esetén az illetményszámfejtõ hely – a hibás vagy hiányos munkáltatói döntés végrehajtása mellett – a munkáltató

irányító szervét a munkáltatónak a hiba javítására vagy a hiányosság pótlására való kötelezése céljából megkeresi.

10. § (1) Az illetményszámfejtõ hely elvégzi a bér és a 20. § szerinti juttatások számfejtését, megállapítja a személyi juttatásokat

terhelõ levonásokat, amelyrõl adatot szolgáltat a munkáltató részére a kedvezményezetteknek történõ átutalásához.

(2) A munkáltató által megküldött letiltás alapján az illetményszámfejtõ hely a levonást az illetményszámfejtõ programban

rögzíti, vagy ha a végrehajtás foganatosítása akadályba ütközik, errõl haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ha a letiltást

közvetlenül az illetményszámfejtõ hely kapja meg, a letiltásról az alapokirat fénymásolatának megküldésével a munkáltatót

haladéktalanul értesíti és intézkedik az alapokiratban foglaltak alapján.

(3) Az elszámolt személyi juttatásokról elkészített fizetési jegyzéket és összesítõit az illetményszámfejtõ hely legkésõbb

a bérfizetés napját megelõzõ negyedik munkanapig megküldi a munkáltatónak.

(4) A nettó járandóságok kifizetéséhez az illetményszámfejtõ hely adatot szolgáltat a (3) bekezdésben meghatározott

határidõre az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vonatkozásában az önkormányzat,

valamint a munkáltató részére.

(5) Az illetményszámfejtõ hely könyvelési feladást készít a személyi juttatások, az adók, járulékok felhasználásáról

a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli elõírásoknak megfelelõen.

11. § Az illetményszámfejtõ hely a jogviszony megszüntetésére, illetve megszûnésének megállapítására vonatkozó

munkáltatói intézkedés alapján

a) végelszámolást készít,

b) kiállítja a jogszabályban elõírt igazolásokat,

c) kiadja a munkanélküli ellátás igénybevételéhez szükséges igazolást és adatlapot,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38247



d) kiállítja a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolványt, valamint a

jövedelemigazolást az egészségbiztosítási ellátás megállapításához,

e) igazolja a levont járulékok alapját és összegét,

f) kiállítja az adó-adatlapot,

g) a munkáltatón keresztül gondoskodik az a)–f) pont szerinti okiratoknak a foglalkoztatottakhoz történõ

eljuttatásáról.

12. § A munkáltató által meghatározott bérfizetési naptól eltérõ idõpontban történõ kifizetés érdekében történõ

illetményszámfejtésre (a továbbiakban: hóközi számfejtés)

a) a jogszabályok által elõírt esetekben (különösen foglalkoztatási jogviszony megszüntetésekor),

b) a munkavállaló érdekeinek biztosítása (különösen pénzbeli ellátások folyósítása, visszamenõleges járandóságok

számfejtése) céljából, és

c) a számfejtés módosítása miatt

kerülhet sor.

13. § (1) Az illetményszámfejtõ hely a társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatai keretében

a) a munkáltató által kiállított és megküldött munkából való távolmaradási jelentés és az adott távollét igazolására

szolgáló okmányok alapján – jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában – elbírálja a táppénz, gyermekápolási

táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és baleseti táppénz iránti igényeket, illetve az

üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés tényét, megállapítja az ellátásra jogosultság idõtartamát, az irányadó

idõszakot vagy számítási idõszakot, az ellátás alapjaként figyelembe vehetõ jövedelmet és osztószámot,

a jövedelem napi átlagát, az ellátás mértékét;

b) fizetési jegyzék elkészítésével intézkedik a megállapított ellátások folyósításáról;

c) adatot szolgáltat a kifizetett ellátások elszámolásához;

d) az illetményszámfejtõ program alkalmazásával vezeti az elõírt nyilvántartásokat és teljesíti az adatszolgáltatást;

e) határozathozatali kötelezettség esetén megteszi a külön jogszabályok szerinti intézkedést.

(2) A társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatokkal összefüggõ hatósági jogkört az illetményszámfejtõ hely általános

hatáskörrel és illetékességgel gyakorolja valamennyi, a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó

munkáltató vonatkozásában.

14. § Az illetményszámfejtõ hely a személyi jövedelemadó megállapításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok

kincstár útján történõ teljesítésének ellátása keretében:

a) az év utolsó napján jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére a nyilatkozatuknak megfelelõen elkészíti

a jövedelemigazolást, járulékigazolást és a munkáltató útján eljuttatja a foglalkoztatott részére a szükséges

tájékoztatással együtt,

b) megállapítja az összevont adóalapot és annak adóját a családi kedvezmény és az adókedvezmények

figyelembevételével. Az elszámolás során keletkezett adókülönbözetet az elõírt szabályok szerint levonja, illetve

visszatéríti.

15. § A 16. § és a 19. § szerinti esetben a munkáltató az adatszolgáltatásról hitelesített jegyzéket készít és az adattovábbítással

egyidejûleg azt az illetményszámfejtõ helynek megküldi.

16. § (1) A munkáltató a jogviszonyt létesítõ okirat és a juttatás felhasználásáról szóló rendelkezés illetményszámfejtõ helyi

példányát annak elkészítését követõen soron kívül továbbítja az illetményszámfejtõ helynek.

(2) A munkáltató a jogviszonyt létesítõ okirathoz minden esetben csatolja

a) a munkáltatói igazolást a korábbi jogviszonyról és a bért terhelõ levonásokról,

b) a jövedelemigazolást a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás megállapításához,

c) a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolványt,

d) az adó-adatlapot.

17. § A rendkívüli munkavégzésért járó díjazások és a bér változó elemeinek számfejtéséhez, könyveléséhez szükséges

adatokat a munkáltató teljesítési idõszakonként megállapítja és havonta egyszer az illetményszámfejtõ hely által

meghatározott idõpontig megküldi az illetményszámfejtõ helynek.
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18. § (1) A munkáltató folyamatosan, de legkésõbb az illetményszámfejtõ hely által meghatározott idõpontig jelenti a

foglalkoztatottak munkából való távolmaradását a távoljelentett sorszáma, a foglalkoztatott neve, adóazonosító jele,

a távolmaradás jogcímének és idõtartamának, elsõ és utolsó napjának, az utolsó munkanapon ledolgozott órák

számának, a távolléti órák számának megjelölésével. A munkáltató a jelentéshez csatolja a távolmaradást igazoló

okmányokat, melyek számát a távollét jelentés okiratán rögzíti. A távollét jelentést a munkáltató keltezéssel,

a munkáltatói jogkör gyakorló és a jelentõfelelõs aláírásával, valamint bélyegzõlenyomattal látja el.

(2) A munkáltató az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos feladatai körében kiállítja, és az illetményszámfejtõ

hely részére megküldi a (1) bekezdésben meghatározott bizonylatot és ennek mellékletét képezõ, a pénzbeli ellátás iránti

igény érvényesítéséhez szükséges okmányokat.

(3) Az illetményszámfejtõ hely által biztosított adatok alapján a munkáltató folyósítja a megállapított ellátásokat.

19. § (1) A tényleges munkateljesítés szerint járó személyi juttatások a munkáltató által a tárgyhónapot követõ hónapban

teljesített jelentés figyelembevételével utólag kerülnek elszámolásra. A munkába lépés hónapjára, továbbá betegség

vagy egyéb ok miatti munkából való távollét elsõ hónapjára a foglalkoztatottnak elõlegként – a tényleges

munkateljesítéstõl függetlenül – a besorolás (munkaszerzõdés) szerinti személyi juttatás folyósítandó.

(2) Ha a munkából való távolmaradásról kiállított jelentésen közölt távollét idõtartama olyan távollétre utal, amelyre

jogcíme szerint nem jár személyi juttatás, a tárgyhavi vagy a következõ havi besorolás (munkaszerzõdés) szerinti

személyi juttatás összege csökkentésre kerül a munkában nem töltött idõszakra számított bér összegével.

(3) Ha az elszámolásra az (1) bekezdés szerint utólag kerül sor, a munkában nem töltött idõszakra kifizetett

(megelõlegezett) bér összege a munkáltató 18. § (1) bekezdése szerinti jelentésének megfelelõen kerül visszavonásra

legkésõbb a munkába állást követõen járó besorolás (munkaszerzõdés) szerinti bérbõl. Ha a távollét idõtartamának

záró idõpontja nem állapítható meg, az ismételt munkába állásig a bér visszatartására havonta folyamatosan sor kerül.

20. § (1) A nem rendszeres személyi juttatások munkáltató általi számfejtése esetén (a továbbiakban: saját hatáskörben történõ

kifizetés) a munkáltató a bevallási és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, valamint azok könyveléséhez az

illetményszámfejtõ programban meghatározott adattartalommal folyamatosan, de legkésõbb a kifizetés hónapját

követõ hónap második munkanapjára adatot szolgáltat az illetményszámfejtõ helynek.

(2) A munkáltató, ha azt nem saját hatáskörben teljesíti, intézkedik az illetményszámfejtõ hely felé a foglalkoztatottat

jogszabály, a munkaviszonyra vonatkozó szabály, a felek megállapodása vagy a munkáltató intézkedése alapján

megilletõ, a (4) bekezdésben nem említett egyéb juttatások és költségtérítések kifizetése iránt.

(3) A munkáltató saját hatáskörben történõ kifizetései tekintetében felelõs az adóelõleg, a biztosítási és a járulékfizetési

kötelezettség elbírálásáért, a levonások jogszerûségéért.

(4) Az egyéb juttatások és költségtérítések különösen a következõk:

a) munkáltatói intézkedésen alapuló kifizetések,

b) szerzõdésen alapuló juttatások,

c) költségtérítések,

d) természetbeni juttatások,

e) béren kívüli juttatások.

21. § A munkáltató a Vht. alapján, bérre vezetett végrehajtáson, valamint a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó, illetve

azzal összefüggõ jogszabályokon alapuló levonások alapján történõ személyi juttatásból való levonás alapját képezõ

okiratokat a beérkezést, átvételt követõ munkanapon továbbítja az illetményszámfejtõ helyre. Saját hatáskörben

történõ kifizetés esetén gondoskodik a levonásról és a kedvezményezettek részére történõ teljesítésérõl, melyrõl

egyidejûleg értesíti az illetményszámfejtõ helyet az illetményszámfejtõ programban meghatározott adattartalommal.

22. § A munkáltató továbbítja az illetményszámfejtõ hely részére a jogviszony megszûnésérõl vagy megszüntetésérõl szóló

okiratot, a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról szóló igazolvány eredeti példányát, az

illetményszámfejtõ programban elõállított elszámoló lapot, a foglalkoztatottat még megilletõ járandóságokat

tartalmazó bizonylatokat, és az elszámoláshoz a személyi juttatásokat terhelõ levonások iratait.

23. § (1) A munkáltató az illetményszámfejtõ hely által elõállított és megküldött fizetési jegyzék és összesítõi, levonási

összesítõk, nettó járandóság tételes utalási listái, bérfelhasználási értesítõk adatait egyezteti az általa feladott

adatokkal, a kifizetés elõtt megvizsgálja a fizetési jegyzéken számfejtett illetményadatok megalapozottságát, a fizetési

jegyzék egy példányát átadja a munkavállalónak.
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(2) Ha az egyeztetés során, valamint a foglalkoztatott kifogása esetén a munkáltatónak észrevétele van, jelzi az

illetményszámfejtõ hely felé és a módosításra haladéktalanul írásban intézkedik.

(3) Jogalap nélküli kifizetés esetén a munkáltató a végrehajtható fizetési felszólítást – ha a jogalap nélküli kifizetés más

módon nem térült meg – levonásra megküldi az illetményszámfejtõ helynek.

(4) A munkáltató a részére közvetlenül megtérített jogalap nélkül felvett bérrõl haladéktalanul írásban értesíti az

illetményszámfejtõ helyet.

24. § A személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok körében a munkáltató

a) a foglalkoztatottól átveszi és megküldi az illetményszámfejtõ hely részére az adóelõleg levonásánál

érvényesíthetõ családi kedvezmény és adókedvezmények igazolásait, nyilatkozatokat,

b) továbbítja az illetményszámfejtõ hely részére az éves adóelszámoláshoz szükséges foglalkoztatotti

nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint

c) az illetményszámfejtõ hely által elkészített jövedelemigazolást, járulékigazolást és a nyilatkozat alapján elkészített

elszámolást átadja a foglalkoztatottnak.

25. § A kincstár külön adatszolgáltatással adja át a számfejtési körébe tartozó intézmények jogelõdi, illetve jogutódi

kapcsolatára vonatkozó adatokat abban az esetben, ha az érintett költségvetési szerv más államháztartási

alrendszerbe kerül átsorolásra, irányító szerv változás történik, továbbá, ha két költségvetési szerv között szervezeti

egység átadásra kerül sor. Az adóhatóság a kincstár adatszolgáltatása alapján jegyzi be nyilvántartásába a jogelõdi,

illetve jogutódi kapcsolatra vonatkozó adatokat.

26. § (1) A központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó szervek munkaügyi statisztikai és egyéb jogszabályban

meghatározott adatszolgáltatásait – a statisztikáról szóló törvény, a végrehajtásáról rendelkezõ kormányrendelet,

valamint a beszámolási idõszakra vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programot jóváhagyó

kormányrendelet alapján a kincstár központilag teljesíti.

(2) Az illetményszámfejtõ hely az általa teljesített adatszolgáltatásokat a munkáltató, valamint az önkormányzati szervek

részére tájékoztatás céljából – teljes adattartalommal – elektronikus úton megküldi.

27. § (1) A központi költségvetési szerv

a) benyújtja a kincstárnak a jogosultak részére a nettó személyi juttatások, illetve ebbõl a jogszabályokon alapuló

levonások átutalására vonatkozó, az elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére teljesítendõ, az

illetményszámfejtõ programban elõkészített (csoportos) átutalási megbízást,

b) saját hatáskörben történõ kifizetés esetén a számfejtett személyi juttatáshoz kapcsolódó közterhek

megfizetéséhez, bevallásához szükséges elszámolás nyilvántartásba vétele érdekében a 20. § alapján adatot

szolgáltat az illetményszámfejtõ hely részére.

(2) A központi költségvetési szervek – a bevallás teljesítésére az illetményszámfejtõ hely részére adott meghatalmazás

hiányában – és a központosított illetményszámfejtéshez megállapodás alapján csatlakozó munkáltatók

vonatkozásában az illetményszámfejtõ hely az illetményfizetési napra, illetve a hó közben esedékes kifizetés

teljesítéséhez szükséges idõpontban adatszolgáltatást teljesít az illetményszámfejtõ helyhez tartozó költségvetési

szerveknél foglalkoztatottak nettó személyi juttatása, illetve a jogszabályokon alapuló levonások csoportos átutalási

megbízása elkészítéséhez.

(3) A központosított illetményszámfejtéshez megállapodás alapján csatlakozó szervek vonatkozásában az

illetményszámfejtõ hely minden hónap 15-éig adatszolgáltatást teljesít az illetményszámfejtõ helyhez tartozó

költségvetési szervek részére a tárgyhavi elszámolási idõszakának illetményszámfejtéséhez kapcsolódó közterhekrõl

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott formában –

a bevallás és utalványozás elkészítése érdekében.

5. Adatszolgáltatások

28. § (1) Az illetményszámfejtõ hely minden hónap 15-éig adatszolgáltatást teljesít személyi azonosításra alkalmatlan módon

az illetményszámfejtõ programban meghatározott adattartalommal a kincstár részére a feldolgozás során keletkezett

adatokra vonatkozóan.
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(2) A kincstár

a) a munkáltató vonatkozásában teljesíti az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programban meghatározott

statisztikai adatszolgáltatást;

b) a központi statisztikai információs rendszerben szereplõ munkáltató vonatkozásában a tárgyidõszak adataival

aktualizált adatbázisból

ba) statisztikai létszám- és bérgazdálkodási információs rendszert mûködtet a költségvetési szervek, az

önkormányzatok, a fejezetet irányító szervek részére havi, negyedéves, féléves adatszolgáltatási

rendszerességgel,

bb) eseti adatszolgáltatást biztosít a létszám- és bérgazdálkodás információs rendszerébõl az államháztartásért

felelõs miniszter által megjelölt államigazgatási szerv számára.

29. § Ha a települési önkormányzatoktól 2013. január 1-jével az állam által átvett valamely feladattal összefüggésben

központi költségvetési szerv foglalkoztatotti állományába kerülõ köztisztviselõt, közalkalmazottat és munkavállalót

ezen idõpontot közvetlenül megelõzõen foglalkoztató intézmény illetményszámfejtése 2012. december 31-én

a) a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási és a befizetési kötelezettséget a kincstár vagy

a kincstárnak az intézmény székhelye szerint illetékes területi szerve technikai adószámán,

b) nem a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási kötelezettséget az intézmény,

a befizetési kötelezettséget az intézmény adatszolgáltatása alapján a kincstár az intézmény adószámán

teljesíti az állami adóhatóság felé.

6. Hatályba léptetõ rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 5. § (3) bekezdés e) pontja 2013. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 32. § (2) bekezdése 2013. június 30-án lép hatályba.

7. Átmeneti rendelkezések

31. § (1) E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási

Fõigazgatóság és intézményei az e rendeletben foglaltaktól a kincstárral kötött külön megállapodásban eltérhet.

(3) A Honvédelmi Minisztérium az e rendeletben foglaltaktól a kincstárral kötött külön megállapodásban eltérhet.

(4) Az illetményszámfejtõ hely az 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti bevallásokat technikai adószámon teljesíti.

8. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

32. § (1) Hatályát veszti

a) a központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet,

b) a központosított illetményszámfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjérõl szóló

37/2001. (X. 25.) PM rendelet,

c) a központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2005. (XII. 23.)

Korm. rendelet,

d) a központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2009. (IV. 10.)

Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti a 29. § és a 31. § (2), (3) és (4) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a felsõoktatási felvételi eljárásról

A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:

1. A felvételi eljárás részei, lebonyolítója

1. § (1) A felsõoktatási felvételi eljárás része a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)

39. § (5)–(6) bekezdése szerint a jelentkezõk besorolása, valamint a felvételi döntés.

(2) A központi felsõoktatási felvételi eljárást az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bonyolítja le.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – az Nftv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyekre,

szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya – a 42. § kivételével – nem terjed ki az egyházi felsõoktatási intézmények által folytatott hitéleti

képzésekre.

3. A felsõoktatási felvételi tájékoztató

3. § (1) A felsõoktatási intézmény adatot szolgáltat a felsõoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)

összeállításához, továbbá a felvételi jelentkezési kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi

nyilvántartás létrehozásához a Hivatal számára.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a felsõoktatási intézmény vezetõje a felelõs.

(3) Az adatszolgáltatás határideje

a) a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelõzõ év

szeptember 15. napja;

b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelõzõ év

október 15. napja.

(4) A Hivatal gondoskodik

a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelõzõ év október 15. napjáig;

b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelõzõ év december 31. napjáig

a Tájékoztató elektronikus formában történõ közzétételérõl.

(5) A Hivatal a Tájékoztatóban megjelentetett felvételi hirdetményeket kiegészítõ, módosító közleményt – a felsõoktatási

intézmények által legkésõbb a jelentkezési határidõt 30 nappal megelõzõen közölt adatok alapján – legkésõbb

a jelentkezési határidõt 15 nappal megelõzõen tehet közzé.

(6) Az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)

és a Hivatal a Tájékoztató teljes tartalmát a felsõoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján mindenki számára

hozzáférhetõ formában közzéteszi.

(7) A minisztérium és a Hivatal a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közleményt – amennyiben ilyen megjelenik – teljes

terjedelemben, hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhetõ formában közzéteszi.

(8) A Tájékoztató könyv formában is megjelentethetõ.

(9) A Hivatal gondoskodik arról, hogy a tájékoztató teljes tartalma legalább 10 évig visszakereshetõ legyen.

4. § A Tájékoztató tartalmazza, hogy mely, a miniszter által meghatározott, a felsõoktatási intézmények által folytatott

alapképzésben, osztatlan képzésben, felsõoktatási szakképzésben, mesterképzésben vehetõ igénybe a magyar állami

(rész)ösztöndíj (a továbbiakban: állami ösztöndíj), továbbá az adott felvételi eljárás során meghirdetésre kerülõ szak

állami ösztöndíjjal támogatott képzésére történõ éves felvétel feltételeként teljesítendõ minimális felvételi

követelményt (pontszámot), valamint az 5. § (1) bekezdés szerinti szakos hallgatói kapacitást.
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5. § (1) A Tájékoztatóban megjelenõ felvételi hirdetmény tartalmazza azt a hallgatói kapacitást, amelyet a felsõoktatási

intézmény – a különbözõ finanszírozási formákban együttesen, figyelembe véve az Nftv. 73. § (3) bekezdés hb) pontja

szerinti fenntartói hozzájárulást, valamint a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket – szakonként, az adott

évben meghirdet.

(2) A Tájékoztató a felsõoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsõoktatási szakképzésre, alapképzési

szakra és osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza

a) az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére, finanszírozási formájára (állami ösztöndíjas vagy

önköltséges) vonatkozó információkat,

b) a képzés idõtartamát félévekben kifejezve,

c) a képzés helyéül szolgáló telephelyet, amennyiben a képzést meghirdetõ intézmény, kar azt több településen

hirdeti,

d) a képzés során megszerzendõ kreditek számát,

e) az adott képzés önálló szakképzettséget eredményezõ szakirányait,

f) az állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendõ díjakkal, költségekkel, illetve

a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,

g) az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendõ díjakkal, költségekkel, illetve a nekik

nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,

h) a jelentkezéshez csatolandó mellékletek felsorolását,

i) a jelentkezõk rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat,

j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,

k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat,

l) a képzésen belül, amennyiben van összefüggõ szakmai gyakorlat, annak idejét,

m) a képzésen belül az intézmények által indítani tervezett specializációkat.

(3) A felvételi hirdetmény az intézmény döntése alapján a meghirdetett képzéseket intézményenkénti vagy a képzésért

felelõs karok szerinti bontásban tartalmazza. A több karú intézmények esetén a tanárképzés – összetettségére

tekintettel – intézményenként külön egységként is hirdethetõ.

(4) A felvételi követelmények sajátosságaira tekintettel az egyes meghirdetett képzések felvételi követelményeinek

tartalmi ismertetése a felvételi eljárás általános szabályaitól és a jelentkezésre vonatkozó információktól elválasztva

– erre történõ külön utalás mellett – más kiadványban is megjelentethetõ.

(5) A Tájékoztató tartalmazza az elektronikus jelentkezés benyújtásával kapcsolatos adatokat, valamint a papír alapú

jelentkezés biztosításához a Hivatal azon postai címét, ahova a felvételi jelentkezési kérelmet be kell küldeni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti hallgató kapacitás összlétszáma nem haladhatja meg a mûködési engedélyben szereplõ

maximális hallgatói létszámnak az intézménnyel – a szeptemberben induló képzések esetén legkésõbb szeptemberig,

a februárban induló képzések esetében legkésõbb februárig – hallgatói jogviszonyban álló személyek várható

számával csökkentett számával.

(7) A fizetési kötelezettségeket és a lehetséges juttatásokat Magyarország törvényes fizetõeszközében kell közölni.

6. § (1) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett felsõoktatási szakképzésre vonatkozóan tartalmazza az adott

felsõoktatási intézmény által a felvétel feltételéül meghatározott

a) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szakképesítést;

b) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit.

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az osztatlan képzésekre vonatkozóan

tartalmazza

a) a 3. melléklet alapján azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból kell emelt szintû érettségi vizsgát teljesíteni

jelentkezési feltételként;

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelõzõen, valamint

a két évvel késõbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül

meghatározott – és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat;

c) az adott képzési területen képzést folytató felsõoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott,

az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelõzõen közölt, az 1. mellékletben szakos bontásban

meghatározott szóbeli alkalmassági vizsgakövetelményeket;

d) az 1. melléklet alapján az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági

követelményeket, szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket;
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e) az adott képzési területen képzést folytató felsõoktatási intézmények által a 21. §-ban foglaltak

figyelembevételével az adott képzési területre, képzési ágra, szakra meghatározott többletpontokat.

(3) Az osztatlan tanárszakon az adott tanárszaknak megfelelõ alapképzési szakok emelt szintû érettségi követelményeit

kell alkalmazni, azzal, hogy a jelentkezõ csak egy emelt szintû érettségi vizsga letételére kötelezhetõ.

7. § (1) A Tájékoztató oly módon tartalmazza a felvételi lehetõségekrõl szóló hirdetményt, hogy az az adott évre vonatkozóan

teljes körû információt nyújtson a jelentkezõknek az állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekrõl, azok szintjérõl,

valamint formáiról.

(2) A Tájékoztatóban az adott felvételi eljárásra vonatkozóan csak a Hivatal által – a 3. § (3) bekezdésében meghatározott

idõpontokat 10 nappal megelõzõ idõpontig – nyilvántartásba vett szak, szakképzés hirdethetõ meg.

(3) A felsõoktatási intézmény a Tájékoztatóban nyilvánosságra hozza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén

a meghirdetett képzést nem indítja.

(4) A Tájékoztató nem tartalmazza a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre

vonatkozó információkat. A felsõoktatási intézmény ezeket az információkat honlapján közzéteszi, egyebekben

a közzétételrõl a felsõoktatási intézmény a szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, és a képzésekrõl

a Hivatalt tájékoztatja.

(5) A Tájékoztató a besorolási döntés idõpontjáról a 25. § (1) bekezdése alapján hozott döntéshez igazodva tartalmazza

a jelentkezõk számára e rendeletben elõírt egyes határidõket.

4. A felvételi eljárások

8. § (1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethetõ:

a) a februárban induló képzésekre történõ jelentkezés (a továbbiakban: keresztféléves felvételi eljárás) határideje

– minden képzési szintre vonatkozóan – a képzés indítását megelõzõ év november 15. napja;

b) a szeptemberben induló képzésekre történõ jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén

a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év március 1. napja.

(2) Az általános felvételi eljárást követõen, a miniszter a felvételi eljárás eredménye alapján – a felsõoktatási intézmények

képzési sajátosságaira is tekintettel – pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

(3) A pótfelvételi eljárás során

a) a meghirdetett szakokat, jelentkezési határidõt és feltételeket a minisztérium és a Hivatal honlapján kell a felvételi

döntés kihirdetését követõ egy héten belül nyilvánosságra hozni;

b) a jelentkezési határidõ a meghirdetést követõ 15. nap;

c) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az általános felvételi eljárásban nem nyújtott be jelentkezést vagy nem

nyert felvételt;

d) a jelentkezõ kizárólag egy felsõoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet;

e) nem vehetõ fel az a jelentkezõ, akinek az összpontszáma nem éri el az általános felvételi eljárás során

az ugyanazon intézményben, szakon, munkarendben, finanszírozási formában hirdetett képzésre megállapított

ponthatárt;

f) a felsõoktatási intézmény a felvételrõl vagy az elutasításról a jelentkezési határidõt követõ 20. napig döntést hoz.

(4) A felsõoktatási intézmény szabályzatában a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések

esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõ határidõt is megállapíthat.

(5) A felvételi jelentkezési kérelem határidõig történõ benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a jelentkezõ

a 9. § (2) bekezdés ab) alpontja szerinti módon történõ jelentkezés során az adatokat az (1) bekezdésben

meghatározott határidõig rögzíti és 8 napon belül beérkezik a kinyomtatott, aláírt hitelesítési nyomtatvány.

(6) A keresztféléves felvételi eljárásban állami ösztöndíjas alapképzésre, osztatlan képzésre és felsõoktatási szakképzésre

jelentkezést meghirdetni nem lehet.

(7) A magyar felsõoktatási intézmények a határon túli kihelyezett képzéseiket a (3) bekezdésben szabályozott eljárás

során hirdetik meg. Ennek során állami ösztöndíjas képzést is hirdethetnek. A felvettekrõl legkésõbb október 1-jéig

értesítik a Hivatalt.

(8) A felsõoktatási felvételi eljárásokban igazolási kérelem elõterjesztésének helye nincs.
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5. A felvételi jelentkezési kérelem

9. § (1) A felvételi eljárás a jelentkezõ kérelmére indul.

(2) A kérelmet a Hivatalhoz

a) a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon

aa) azt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve vagy

ab) ügyfélkapun keresztül, vagy

b) amennyiben ilyen készül, az erre a célra rendszeresített, a Hivatal által elõállíttatott, kitöltött, postai úton

beküldött nyomtatványon

lehet benyújtani.

(3) A kérelem benyújtásakor a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényének másolatával vagy a banki átutalás

igazolása másolatának mellékelésével igazolni kell az alapdíj és a kiegészítõ díj befizetését. A szükséges további

mellékleteket a jelentkezõ választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be.

(4) A jelentkezõ a kérelem benyújtásakor rendelkezésére álló (korábban kézhez kapott) – a felvételi kérelem elbírálásához

benyújtandó – dokumentumokat a kérelemhez mellékelni köteles.

(5) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében a felvételi kérelmet

a felsõoktatási intézménynek kell megküldeni, amelyik gondoskodik a felvételi eljárás lebonyolításáról, továbbá

a jelentkezõk adatairól és a felvételi eredményekrõl a képzés indításáig, legkésõbb október 15-éig tájékoztatja

a Hivatalt.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti nyomtatványt a Tájékoztatóhoz mellékelni kell, továbbá a Hivatal és az eljárásban

közremûködõ Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio Nkft.) által mûködtetett

ügyfélszolgálatokon és – a felsõoktatási intézmény igénye esetén – a felsõoktatási intézményben személyesen

elérhetõvé kell tenni.

10. § (1) A jelentkezõ egy felvételi eljárásban – függetlenül a korábban megszerzett végzettségeitõl, szakképzettségeitõl és

szakképesítéseitõl – az Nftv. 39. § (4) bekezdés szerint legfeljebb öt meghirdetésre – felsõoktatási intézménybe, karra,

szakra, szakképzésre, képzési helyre és munkarendre – jelentkezhet, amelyeken belül megjelölhetõ több finanszírozási

forma.

(2) Amennyiben a jelentkezõ az (1) bekezdésben meghatározott lehetõséggel élni kíván, a felvételi jelentkezési kérelem

benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy

a) mely felsõoktatási intézményekbe, karokra, illetõleg szakokra, szakképzésekre – ha van, mely önálló

szakképzettség megszerzését lehetõvé tevõ szakirányra, mely képzési helyre, illetve képzési nyelvre –, mely

képzési formára, teljes idejû (nappali munkarend szerinti), részidõs (esti, levelezõ munkarend szerinti) képzésre

vagy távoktatásra, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és

b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását.

(3) A jelentkezõ az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a besorolási döntés idõpontját

megelõzõ 14. napig terjedõ határidõn belül – postai úton vagy elektronikus úton – egy alkalommal módosíthatja.

Az intézményi felvételi vizsgák lebonyolításának biztosítása miatt a mesterképzésekre is jelentkezõk

sorrendmódosítást a besorolási döntés idõpontját megelõzõ 30. napig terjedõ határidõn belül kérhetnek.

11. § (1) Az adatfeldolgozás során – a kérelem hiányos benyújtása esetén – a Hivatal legkésõbb a besorolási döntés határnapját

megelõzõ 28. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban a 20. napig, de legkésõbb a tárgyév január 3-áig –

a jelentkezõt a felvételi jelentkezési kérelmében megadott elektronikus levelezési címén hiánypótlásra szólítja fel.

Elektronikus levelezési cím hiánya esetén a Hivatal telefonon, ennek sikertelensége esetén postai úton szólítja fel

a jelentkezõt hiánypótlásra.

(2) A kérelem hiányos benyújtásának minõsül

a) a természetes személyazonosító adatok, valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya;

b) 2005-ben vagy azt követõen érettségizett jelentkezõ esetében a tanulói azonosító hiánya;

c) a lakcím, elektronikus levelezési cím hiánya;

d) alapképzésre, osztatlan képzésre illetve felsõoktatási szakképzésre történõ jelentkezés esetén az érettségi

bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat, illetve az érettségi bizonyítvány

másolatának hiánya;
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e) mesterképzésre történõ jelentkezés esetén a várható felsõoktatási végzettség, szakképzettség megjelölésének,

illetve a korábbi felsõoktatási végzettség, szakképzettség igazolásának hiánya;

f) a jelentkezési helyek adatainak hiánya, továbbá – a meghirdetett lehetõségektõl eltérõ vagy annak nem minden

adatát tartalmazó – helytelensége.

(3) A jelentkezõ a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. A hiánypótlás határideje a felszólítás kézhezvételétõl számított

8. nap. A hiánypótlás elmaradása, elégtelen volta esetén, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a felvételi eljárást

lefolytatni, illetve azok elégtelensége esetén az eljárás megszüntethetõ és a jelentkezõ számára felvételi

összpontszám nem számítandó vagy egyes jelentkezési helyei kizárandók.

(4) Az általános felvételi eljárás esetén a felvételi eljárás statisztikai adatait a jelentkezési határidõt követõ 50. napig kell

nyilvánosságra hozni.

(5) A felsõoktatási intézmény, amennyiben a jelentkezõ az intézmény által meghatározott – csak az adott intézményben

kötelezõ – mellékletet nem nyújtja be, a besorolási döntés idõpontja elõtt 45 nappal – keresztféléves felvételi eljárás

esetében 30 nappal – hívja fel a jelentkezõt ennek pótlására.

6. A jelentkezõk központi nyilvántartása

12. § (1) Az elektronikus jelentkezés során, valamint a jelentkezési lapon és a mellékletként beküldött dokumentumokon

feltüntetett adatok alapján a Hivatal létrehozza a jelentkezõk központi nyilvántartását.

(2) Az adatkezelési feladatokat a Hivatal, az elektronikus nyilvántartás kezeléséhez szükséges informatikai háttér

biztosítását, valamint az adatfeldolgozói feladatokat az Educatio Nkft. látja el.

(3) A Hivatal – a hiánypótlással érintett kérelmek kivételével – a felsõoktatási intézmény számára továbbítja

a) legkésõbb a jelentkezési határidõt követõ 50. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig – az adott

felsõoktatási intézménybe jelentkezõk természetes személyazonosító adatait, elérhetõségi adatait (postázási

cím) és az adott intézményt érintõ jelentkezési adatait (képzés szintje, munkarendje, finanszírozási forma,

a képzés neve);

b) legkésõbb a jelentkezési határidõt követõ 60. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban 45. napig – az adott

intézménybe a jelentkezõ által benyújtott, felvételi kérelme elbírálásához szükséges, a központi nyilvántartásban

rögzített adatait.

(4) A felvételi kérelem elbírálásához szükséges azon adatokat, igazolásokat, okiratokat, amelyek a jelentkezési lap

benyújtásakor még nem álltak a jelentkezõ rendelkezésére, az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan a Hivatal által

meghatározott címre kell benyújtani, a besorolási döntés idõpontját megelõzõ 50. napig terjedõ határidõn belül.

A besorolási döntés idõpontját megelõzõ 14. napig terjedõ határidõn belül kell benyújtani a jelentkezés benyújtását

követõen megszerzett nyelvvizsgára, érettségi bizonyítványra, érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget

igazoló okiratra, illetve egyéb jogcímekre vonatkozó adatokat, okiratokat, igazolásokat. A keresztféléves felvételi

eljárásban és a pótfelvételi eljárásban valamennyi, a jelentkezés benyújtását követõen megszerzett dokumentumot

a besorolási döntés idõpontját megelõzõ 14. napig terjedõ határidõig kell benyújtani. A külföldi középiskolában

érettségizõ jelentkezõ, kérelmére, hiánypótlását ettõl eltérõ határidõvel, de legfeljebb a besorolási döntést megelõzõ

8. napig teheti meg.

(5) A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerû másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítésének

feltétele a felsõoktatási intézménybe történõ beiratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása.

(6) A felvételi eljárás során a felsõoktatási intézmény, illetve a Hivatal a felvételi jelentkezési kérelem elbírálásához

szükséges további adatokat, igazolásokat kérhet a jelentkezõtõl.

(7) A hiánypótlással érintett jelentkezõk esetében az (1) és (3) bekezdésben megállapított feladatok határideje

a hiánypótlás beérkezését követõ 10. nap.

13. § (1) A Hivatal – a jelentkezõk központi nyilvántartásának létrehozása után – a 12. § (3) bekezdés b) pontjában

meghatározott határidõt követõ 14. napig elektronikus levélben, vagy elektronikus levelezési cím hiányában postai

úton írásban tájékoztatja a jelentkezõt a nyilvántartásban rögzített adatairól. A Hivatal az Educatio Nkft. által

üzemeltetett honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja a jelentkezõt a felvételi nyilvántartásban szereplõ

adatairól.

(2) A jelentkezõ kérelmére az adatok 30 napon belül történõ javítását a Hivatal az eljárás minden szakaszában köteles

biztosítani.
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(3) Ha a felsõoktatási intézmény a beiratkozáskor – a jelentkezéshez benyújtott egyszerû másolatok eredeti példányának

vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás

történt, a felsõoktatási intézmény vezetõje a felvételrõl szóló döntést megsemmisíti.

7. Pontszámítás a felsõoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történõ

jelentkezés esetén

14. § (1) Felsõoktatási szakképzésre történõ jelentkezés esetén a 15–24. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A felsõoktatási szakképzésre történõ jelentkezés esetén a jelentkezõ teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított

felvételi pontszámmal kell értékelni:

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) kétszerezésével, vagy

b) a tanulmányi pontok és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok)

összeadásával, vagy

c) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkezõ számára

a legelõnyösebb.

(4) A felsõoktatási szakképzésre jelentkezõk érettségi pontját – ha a felsõoktatási intézmény a 6. § (1) bekezdése alapján

másként nem rendelkezik – az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplõ érettségi vizsgatárgyak

közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani.

(5) Felsõoktatási szakképzésre csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de a más

jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot.

15. § (1) Alapképzésre és osztatlan képzésre történõ jelentkezés esetén a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a jelentkezõ

teljesítményét felvételi összpontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

b) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkezõ számára elõnyösebb.

(3) A felvételi eljárásban a jelentkezõ összesen

a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb

200 tanulmányi pontot;

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot;

c) az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért legfeljebb 100 érettségi többletpontot;

d) a felsõoktatási szakképzés befejezését követõen, annak besorolási szakjára történõ jelentkezés esetén

da) jeles záróvizsga eredmény alapján 30 többletpontot,

db) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot,

dc) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot;

e) az esélyegyenlõség biztosítása érdekében a 24. §-ban meghatározott többletpontokat;

f) egyéb, a 20–21. §-ban meghatározott többletpontokat

szerezhet.

(4) A (3) bekezdés c)–f) pontja alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkezõ abban

az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különbözõ jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt

meghaladná.

(5) Amennyiben egy jelentkezõ több olyan szakra, képzésre, intézménybe jelentkezik, ahol azonosak a szóbeli

alkalmassági vizsga követelményei, a vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben

legelõbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ebben az esetben a szóbeli alkalmassági vizsga eredményét a többi

intézményben, szakon is el kell fogadni.

(6) A felsõfokú végzettséggel rendelkezõ jelentkezõket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy

felsõoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsõoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott

módon a korábbi felsõoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintû érettségi követelménytõl való

eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezõknek, és annak
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megkettõzésével, valamint a 20–21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra

az összpontszámot.

16. § (1) A tanulmányi pontokat a jelentkezõ középiskolai érdemjegyeibõl és az érettségi vizsgatárgyak százalékos

eredményeibõl a következõ módon kell kiszámolni:

a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott

idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy

legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek,

vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi

érdemjegyeinek – a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét kettõvel meg kell szorozni;

b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplõ vizsgaeredmények közül a négy kötelezõ és egy szabadon választott

érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.

(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból érdemjegyként évente a megfelelõ nyelv és

irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a kémia,

a földrajz (a földünk és környezetünk) és a természettudomány tantárgyak.

(4) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (3) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs kettõ,

amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven

keresztül tanulniuk kell, a középiskolának a Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai

programjában és helyi tantervében szereplõ tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelõ

eredményei közül melyek azok, amelyek az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos

tantárgyakból elért eredményeknek minõsülnek.

(5) A középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére a Hivatal elnöke azt vizsgálja, hogy

a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplõ tantárgyak közül melyek azok, amelyek a Nemzeti

alaptanterv szerinti az „Ember a természetben” és a „Földünk és környezetünk” mûveltségi területek fejlesztési

feladatainak teljesítését szolgálják. A Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai programjában

és helyi tantervében szereplõ azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplõ

eredményei az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért

eredménynek minõsülnek. A határozat a középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban szereplõ

tantárgyak eredményeire vonatkozik.

(6) Amennyiben a jelentkezõnek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az

(1) bekezdés b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.

(7) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat követõen

jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért az (1)–(6) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem

állapítható meg, a Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történõ

figyelembevételérõl.

17. § (1) Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy

az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkezõ számára legkedvezõbb két érettségi vizsgatárgy

eredményei alapján kell kiszámolni.

(2) Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintû érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlõ az érettségi vizsgán

az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján kell

figyelembe venni.

(4) Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkezõ több, különbözõ eredménnyel is rendelkezik, a számára

legelõnyösebb eredményt kell figyelembe venni.

(5) A nem a többszintû érettségi vizsgarendszerben tett közismereti érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás

idõpontjában hatályos érettségi közismereti vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkezõ által a jelentkezés

benyújtásával egyidejûleg elõterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének idõpontjában hatályos és a felvételi

jelentkezés idõpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján a Hivatal állapítja

meg. A Hivatal köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75 százaléka

megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50 százalékot. A megfeleltetett érettségi

vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a felvételi eljárás honlapján közzéteszi.
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(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható.

(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehetõ figyelembe abban az esetben,

ha az emelt szintû érettségi az adott nyelvbõl jelentkezési feltétel.

(8) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat követõen

jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért az (1)–(7) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem

állapítható meg, a Hivatal dönt az érettségi pont megállapításáról. A külföldi vagy külföldi rendszerû középiskola

kérelmére a Hivatal egyfokú közigazgatási hatósági eljárásban dönt az érettségi vizsgatárgy beszámíthatóságáról és

szintjérõl azzal, hogy az érettségi tételsor 50 százalék alatti egyezõsége esetén középszintû, 75 százalék alatti

egyezõség esetén emelt szintû érettségi vizsgaeredményként a külföldi vagy külföldi rendszerû érettségi vizsgatárgy

nem számítható be.

(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményébõl, amennyiben a vizsgázó a gyakorlati

vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek

megfelelõen záradékkal látták el.

18. § (1) Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során az 1. mellékletben meghatározottak szerint a felsõoktatási

intézmény szabályzatában normatív módon meghatározva

a) egészségügyi vizsgálat;

b) pályaalkalmassági vizsgálat,

c) gyakorlati vizsga,

d) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga,

e) szóbeli alkalmassági vizsga

szervezhetõ.

(2) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt

meg” minõsítés lehet. A „nem felelt meg” minõsítés esetén a jelentkezõ összpontszáma nulla.

(3) A mûvészet és mûvészetközvetítés képzési területre történõ jelentkezés esetében a 14–17. §-ban meghatározottakat

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felsõoktatási intézmény szabályzatában rendelkezhet úgy, hogy az e képzési

terület szakjaira jelentkezõk esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell

megállapítani. Ebben az esetben a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának – amelynek maximális

értéke 200 pont – megkettõzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

19. § (1) Amennyiben a jelentkezõ érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkezõ az emelt

szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményû érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult.

(2) Ha a jelentkezõ az (1) bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintû érettségi vizsgatárgyanként

50 érettségi többletpontra jogosult.

20. § (1) A jelentkezõ az államilag elismert vagy azzal egyenértékû, magyartól eltérõ idegen nyelvbõl tett nyelvvizsgáért

nyelvenként

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy

b) felsõfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra

jogosult.

(2) A jelentkezõ az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több

különbözõ nyelvbõl megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különbözõ nyelvvizsgák alapján

elérhetõ többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvbõl csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsõfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy

azzal egyenértékû nyelvvizsgával rendelkezõ akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye

miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.

(4) A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvbõl, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi

vizsgával rendelkezõ akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra

jelentkezik.

(5) Amennyiben a jelentkezõ egy adott idegen nyelvbõl egyidejûleg – a nyelvvizsga és a nyelvi Országos Középiskolai

Tanulmányi Versenyen elért eredmény egyidejûségének kivételével – több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra,

akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára legkedvezõbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.
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21. § (1) A jelentkezõ a következõ jogcímeken, a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során

a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján – a 22. § (1) bekezdésében

foglaltakat kivéve –

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,

ab) 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián,

ac) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián

való részvétel esetén 50 többletpontra,

b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott

sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek

Sportszövetségének igazolása alapján

ba) világbajnokságon,

bb) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra,

c) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által

elismert sportágban

ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

cb) az Universiadén,

cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon,

cd) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra,

d) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által

elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által felnõtt és felnõtt alatti elsõ utánpótlás korosztály

részére szervezett országos bajnokságon

elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra,

e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban

a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közremûködésével szervezett Diákolimpia országos döntõjében elért

legalább 3. helyezésért 10 többletpontra

f) a mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és

anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõként elért 1–3. helyezésért

20 többletpontra;

g) tárgyanként legfeljebb egy, a ga)–gb) alpont szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha

a jelentkezõ a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikébõl érte el, amelyeket a felsõoktatási intézmények

a 16. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak,

ga) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi

tantárgyak versenyén elért 1–10. helyezésért 100, 11–20. helyezésért 50, 21–30. helyezésért

25 többletpontra,

gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján

a nagydíjasoknak 30, az elsõ díjasoknak 20 többletpontra;

h) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra;

i) egyéb, a g) pont alá nem tartozó tantárgyból Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredményért,

ha olyan tárgyból érte el, amelynek elfogadásáról az érintett intézmények elõzetesen megegyeztek,

az 1–10 helyezés esetén 20 többletpontra;

j) az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú (54-es vagy

55-ös szakmaszámú) szakképesítésért szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 többletpontra;

k) a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs

miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze

(minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpontra

jogosult.
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(2) Az (1) bekezdés b)–e) pont alapján a többletpontot csak abban az esetben kaphatja meg a jelentkezõ, ha az arra

jogosító eredményt legkésõbb a jelentkezés évét megelõzõ 8 éven belül szerezte.

(3) Az (1) bekezdés ga) alpontja alkalmazása során a döntõbe jutott, de azon részt nem vevõ jelentkezõt – a verseny

szervezõjének igazolása alapján – a döntõben elvileg elérhetõ utolsó helyezést elérõnek kell tekinteni.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján

jogosult többletpontra a jelentkezõ.

22. § (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által

szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezõk felvételi

összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek

a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint elérik a 14. § (5) bekezdésében, illetve 23. §-ban meghatározott

pontszámot – 500 pont.

(2) Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek, illetve a miniszter döntése

alapján a felsõoktatásról szóló törvény, illetve az Nftv. szerint – a miniszter által meghatározott, legalább két féléves –

elõkészítõ tanulmányokat folytatott és e tanulmányok zárásaként eredményes záróvizsgát tett személyek

– amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek – felvételi összpontszáma 500 pont. Ezeknek

a személyeknek a körérõl a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket.

23. § (1) Alapképzésre, osztatlan képzésre – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az emelt

szintû érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma

eléri a 240 pontot.

(2) A levelezõ munkarend szerint meghirdetett igazgatásszervezõ alapképzési szakra az a Kormányablakkal összefüggõ

feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzésrõl kiállított bizonyítvánnyal rendelkezõ jelentkezõ vehetõ fel,

aki teljesíti a felsõoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményt.

8. Esélyegyenlõség biztosítása

24. § (1) Az esélyegyenlõség biztosítása érdekében

a) a hátrányos helyzetû, a tartós nevelésbe vett és az árva jelentkezõ minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;

b) a fogyatékossággal élõ jelentkezõ minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;

c) az a jelentkezõ, aki a jelentkezési határidõ és a felvételi döntés közötti idõszakban gyermeke gondozása céljából

fizetés nélküli szabadságon lévõ, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben,

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, minden jelentkezési helyén

40 többletpontra

jogosult.

(2) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (4) bekezdésében meghatározott határidõig kell

igazolni.

(3) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsõoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékossággal

élõ jelentkezõ számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.

(4) A fogyatékossággal élõ jelentkezõt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek

a közoktatásról illetve a köznevelésrõl szóló jogszabályok alapján megillették.

(5) Amennyiben a felsõoktatási intézmény a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági

követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élõ jelentkezõt a felsõoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik

meg kedvezmények illetve felmentések.

(6) A (3)–(5) bekezdés alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia,

és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvetõ tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez.
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9. A besorolási döntés

25. § (1) A besorolási döntés elõkészítésében a miniszter, a Hivatal és a felsõoktatási intézmények vesznek részt.

(2) A miniszter az Nftv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott határozatát a felvételi eljárást megelõzõ év november 30-ig

hozza meg.

(3) A felsõoktatási intézmények a (4) bekezdésben meghatározott besorolási döntés elkészítésének a Hivatal által

meghatározott idõpontjáig kötelesek továbbítani a Hivatalnak a jelentkezõk általuk meghatározott eredményeit.

(4) A besorolási döntés elõkészítéseként a Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – az Nftv. 39. §-ában foglaltak

alapján tervezetet készít az egyes szakok ponthatárára.

(5) A javaslat alapján a felsõoktatási intézmények kezdeményezhetik

a) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb létszám növelését;

b) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legalacsonyabb létszám csökkentését,

c) a szakok közötti létszám átcsoportosítását.

(6) A felsõoktatási intézmények döntései alapján a Hivatal újabb tervezetet készít.

(7) Az (5)–(6) bekezdés szerinti eljárása besorolási döntés napjáig többször ismételhetõ.

(8) A felsõoktatási intézmények a (5) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatározott

idõpontjáig kötelesek továbbítani a Hivatalnak a jelentkezõk általuk meghatározott eredményeit.

26. § (1) A Hivatal a besorolási döntést

a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év január 25. napjáig;

b) az általános felvételi eljárás esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig

hozza meg.

(2) Besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg, hogy a jelentkezõ a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt

és rangsorolt képzések közül mely képzés esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi

eljárásban a jelentkezõ által meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be.

(3) A Hivatal a besorolásról a felsõoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre a jelentkezõ felvételérõl

szakonként (önálló szakképzettséget eredményezõ szakirányonként) egységes rangsor, a mesterképzésre, valamint

a már oklevéllel rendelkezõ jelentkezõk esetében intézményi rangsor és a miniszter által az adott intézményre

megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása alapján dönt.

(4) A jelentkezõk rangsorba állításakor figyelembe kell venni

a) a 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkezõ által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve

a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is;

b) a miniszternek az Nftv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott határozatát;

c) a felsõoktatási intézmények mûködési engedélyében szereplõ intézményi kapacitást.

(5) A jelentkezõkrõl egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár

alatti eredménnyel senki nem sorolható be. Azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelezõ besorolni.

27. § (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését

a) elektronikus levélben, vagy

b) elektronikus levelezési cím hiányában postai úton

írásban közli a jelentkezõvel.

(2) A döntés indokolásának tartalmaznia kell a jelentkezõ valamennyi jelentkezésére vonatkozóan a felvételi

összpontszámát.

(3) A Hivatal besorolási döntés iránti eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény

központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem

alkalmazható.

10. A felvételi döntés

28. § (1) A felsõoktatási intézmény a felvételrõl szóló döntését

a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés idõpontját követõ nyolc napon belül;

b) az általános felvételi eljárásban augusztus 1-jéig,

c) a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig
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határozatban közli a jelentkezõvel. A felsõoktatási intézmény azt a jelentkezõt veszi fel, aki – a Hivatal értesítése

alapján – hozzá lett besorolva.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell

a) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

b) a jelentkezõ által választott képzés pontos megnevezését;

c) a jelentkezõ nevét, lakóhelyét, ha van, akkor az oktatási azonosító számát;

d) az igénybe vehetõ jogorvoslat lehetõségére vonatkozó tájékoztatást;

e) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, a beiratkozás elmulasztásának következményeire történõ

figyelmeztetést;

f) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsõoktatási intézmény a döntést hozta;

g) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.

(3) A határozat tartalmazhatja

a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat;

b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezõk számára az elõkészítõ évfolyamra történõ felvétel felajánlását.

(4) Amennyiben a jelentkezõ rendelkezik elektronikus levelezési címmel, a határozat elektronikus levélben is kiküldhetõ.

11. Elektronikus ügyintézés a felvételi eljárás során

29. § (1) A jelentkezõk a felvételi eljárás során tett egyes cselekményeket elektronikusan is végezhetik.

(2) Az elektronikus ügyintézést támogató információs rendszer létrehozásáról és üzemeltetésérõl az Educatio Nkft.

gondoskodik oly módon, hogy a rendszerben elvégzett minden egyes mûveletre – különösen az adatok

módosítására – vonatkozóan ellenõrizhetõ legyen a mûvelet elvégzésének idõpontja és megállapítható legyen

a mûveletet végzõ személye.

(3) Az Educatio Nkft. teljes körû tájékoztatást ad a jelentkezõk és a felsõoktatási intézmények számára az elektronikus

ügyintézés feltételeirõl, módjáról, illetve teljes körû útmutatást ad a rendszer szolgáltatásairól, funkcióiról,

használatáról.

30. § (1) A felsõoktatási intézmények a Tájékoztató összeállításához szükséges adatszolgáltatást és a felvételi eljárás teljes

folyamatát az Educatio Nkft. által rendelkezésre bocsátott elektronikus rendszeren keresztül intézik.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feladatokat a felsõoktatási intézmény vezetõje vagy általa erre

feljogosított személy végzi.

31. § (1) A Hivatal a jelentkezõk központi nyilvántartását elektronikus formában hozza létre és vezeti.

(2) A felsõoktatási intézmények a jelentkezõk adataiban bekövetkezett, hozzájuk bejelentett változásokat kötelesek

haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül regisztrálni.

(3) A 14–17. §-ban, valamint a 19. §-ban meghatározott adatokat a Hivatal – a személyes adatok kezelésére vonatkozó

jogszabályok keretei között – a köznevelési intézménytõl, a köznevelés információs rendszerébõl elektronikusan szerzi

be. Az így beszerzett adatok valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel.

12. Mesterképzés

32. § A mesterképzést hirdetõ intézmények, illetve a mesterképzésre jelentkezõk tekintetében a 3–31. §-okat a jelen

fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

33. § (1) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az állami ösztöndíjas mesterképzésre felvehetõ hallgatói létszám – miniszter által

meghatározott – intézmények közötti elosztását.

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett mesterszakokra vonatkozóan az 5. §-ban meghatározottakon

felül tartalmazza

a) azon alapképzési szakokon szerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek

megjelölését, amelyeket az intézmény a mesterképzési szakra történõ jelentkezés, illetve felvétel feltételéül

meghatároz;

b) a felvehetõ létszámot;
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c) az alapképzési, mesterképzési szakokon, illetve a korábbi egyetemi vagy fõiskolai képzésben nyújtott

teljesítmény értékelésének módját, elveit;

d) a tanári mesterképzési szakra történõ jelentkezés, illetve felvétel speciális szabályait;

e) az intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének

módját, feltételeit.

34. § (1) A 14–23. §-ban foglaltak a mesterképzésre történõ jelentkezésre nem alkalmazhatók.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal,

hogy csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek a pontszáma a (3) bekezdésben meghatározott pontszám 50 százalékát

eléri.

(3) A jelentkezõ teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és

a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont.

(4) A többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, az intézmény

a szabályzatában határozza meg azzal, hogy az esélyegyenlõség biztosítására meghatározott többletpont nem lehet

több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

(5) A mûvészet, mûvészetközvetítés és sporttudomány képzési területre jelentkezõk esetében a jelentkezõk

teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani.

35. § Amennyiben a jelentkezõ adott be jelentkezési lapot a 26. § (3) bekezdésében meghatározott képzésekre is, a felvételi

döntés során azok sorrendjét is figyelembe kell venni.

13. Szakirányú továbbképzés

36. § (1) A szakirányú továbbképzést hirdetõ intézmények, illetve a szakirányú továbbképzésre jelentkezõk tekintetében

a 3–31. §-t a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje szakirányú továbbképzések tekintetében a képzés

indításának idõpontját megelõzõ év október 15. napja.

(3) A szakirányú továbbképzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal elektronikus formában a képzés indítását megelõzõ

év december 31. napjáig jelenteti meg.

37. § (1) A szakirányú továbbképzésre jelentkezõk eredményeinek összesítését, a jelentkezõk rangsorolását a felsõoktatási

intézmény végzi el.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

(3) A szakirányú továbbképzésre történõ jelentkezés határidejét, módját és a felvételi eljárást és követelményeit

a felsõoktatási intézmény határozza meg.

(4) A felsõoktatási intézmény az elindított képzésekrõl és a felvettekrõl a Hivatalnak az általa meghatározott formában,

a képzés indítása szerinti év október 15-ig statisztikai adatot szolgáltat.

14. Doktori képzés

38. § (1) A doktori képzést hirdetõ intézmények, illetve a doktori képzésre jelentkezõk tekintetében a 3–31. §-t a jelen alcímben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje doktori képzések tekintetében a képzés indításának

idõpontját megelõzõ év október 15. napja.

(3) A doktori képzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal elektronikus formában a képzés indítása szerinti év

január 31. napjáig jelenteti meg.

(4) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az állami ösztöndíjas doktori képzésre felvehetõ hallgatói létszám – miniszter által

meghatározott – intézmények közötti elosztását.

(5) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett doktori programokra vonatkozóan tartalmazza

a) azon mesterképzési szakon szerzett szakképzettségek, illetve az Nftv. 40. § (7) bekezdésében meghatározott

egyetemi szintû szakképzettségek megjelölését, amelyeket az adott intézmény a doktori programra történõ

jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz;

b) az állami ösztöndíjas és az önköltséges formában felvehetõ létszámot;
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c) a felsõoktatási intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek

figyelembevételének módját, feltételeit.

39. § (1) A doktori képzésre történõ jelentkezés határidejét, módját a felsõoktatási intézmény szabályzata határozza meg.

(2) A felsõoktatási intézmény a Hivatalnak az elindított képzésekrõl és a felvettekrõl a Hivatal által meghatározott

formában statisztikai adatot szolgáltat.

40. § (1) A doktori képzésre jelentkezõk eredményeinek összesítését, a jelentkezõk rangsorolását a felsõoktatási intézmény

köteles elvégezni.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

(3) Az intézmény a felvettekrõl a képzés indítása szerinti év szeptember 15-éig tájékoztatja a Hivatalt.

15. Egyéb eltérõ szabályok

41. § (1) A külföldi hallgatók részére, idegen nyelven meghirdetett képzésekre, a hitéleti képzésekre, és a Magyarországon

mûködési engedéllyel rendelkezõ külföldi felsõoktatási intézmények képzéseire történõ jelentkezés határidejét,

módját, valamint a felvételi eljárást és követelményeit a felsõoktatási intézmény határozza meg.

(2) A felsõoktatási intézmény az (1) bekezdés szerinti képzésekrõl és a felvettekrõl a Hivatalnak az általa meghatározott

formában, a képzés indítása szerinti év szeptember 15-ig statisztikai adatot szolgáltat.

16. Felvételi eljárási díjak

42. § (1) A felvételi eljárás során a jelentkezõnek alapdíjat, kiegészítõ díjat, valamint – amennyiben az intézmény szabályzata

így rendelkezik – intézményi eljárási díjat, külön eljárási díjat kell fizetnie.

(2) Felsõoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre vagy mesterképzésre történõ jelentkezés esetén

a jelentkezõnek felvételi eljárási alapdíjat kell fizetnie, amelynek összege 9000 forint. A felvételi eljárás alapdíja

egyidejûleg három képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít.

(3) A befizetett alapdíjból képzésenként 1000 forint illeti meg azt a felsõoktatási intézményt, ahová a jelentkezõ kérelme

szerint jelentkezik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre irányuló jelentkezést követõ minden újabb jelentkezésért további

2000-2000 forint kiegészítõ díjat kell fizetni, amelybõl képzésenként 1000-1000 forint az érintett felsõoktatási

intézményt illeti.

(5) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történõ jelentkezés esetén a felsõoktatási intézmény intézményi

eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet.

(6) Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági, szóbeli és nyelvi alkalmassági vizsga, valamint

a mesterképzésben szervezett felvételi vizsga esetén a felsõoktatási intézmény a vizsga megszervezésével és

lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére külön eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak mértéke

jelentkezésenként legfeljebb 4000 forint lehet.

(7) A (2)–(6) bekezdés alkalmazása során ugyanazon képzés több finanszírozási formájára való egyidejû jelentkezés egy

jelentkezésnek minõsül.

43. § (1) A felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítõ díjat a Hivatalhoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az azt

megállapító felsõoktatási intézményhez kell befizetni.

(2) A 43. § (3)–(4) bekezdése alapján az intézményeket illetõ részt a Hivatal a jogorvoslati eljárások lezárását követõ

30 napon belül utalja át az intézményeknek.

(3) A 43. §-ban meghatározott díjak befizetésének módját, a nyugtaadás szabályait, a visszaigénylés szabályait

a Tájékoztatóban közzé kell tenni.

44. § (1) A 8. § (3) bekezdésében szabályozott pótfelvételi eljárás során 5000 forint eljárási alapdíjat kell fizetni. A pótfelvételi

eljárási díjból 1000 forint azt a felsõoktatási intézményt illeti, ahová a jelentkezõ jelentkezik.

(2) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésre történõ jelentkezés esetén a felsõoktatási

intézmény intézményi eljárási díjat határozhat meg. A díjat a felsõoktatási intézmény részére kell befizetni és teljes

egészében a felsõoktatási intézményt illeti meg.
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(3) A 24. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jelentkezõi csoport részére a Hivatal – legkésõbb a besorolási döntést

követõ 30. napig – visszautalja a felvételi eljárás alapdíjának 50 százalékát.

(4) A felsõoktatási felvételi eljárásért fizetendõ felvételi eljárási díj visszatérítendõ, ha a jelentkezõ

a) legkésõbb a jelentkezési határidõ lejártáig visszavonja felvételi jelentkezési kérelmét;

b) elkésett felvételi jelentkezési kérelme elutasításra kerül;

c) a meghatározott felvételi eljárási díjnál magasabb összeget fizetett be, a különbözet erejéig;

d) nem nyújtott be felvételi jelentkezési kérelmet.

17. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2013. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit elsõ

alkalommal a 2013. évi általános felsõoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni. A 2013. évi keresztféléves felvételi

eljárásban és az azzal kapcsolatos megismételt eljárásban a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

(2) A 48. § (2)–(3) bekezdése 2013. augusztus 31-én lép hatályba.

(3) A 48. § (4) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 6. § (2) bekezdés c) pontja, a 15. § (3) bekezdés d) pontja, a 15. § (5) bekezdése és a 18. § (1) bekezdés e) pontja

2015. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 48. § (5) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 48. § (6) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

46. § (1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

100/1997. Korm. rendelet) 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A jelentkezési lapot]

„b) május–júniusi vizsgaidõszak esetén március 1-ig,”

[lehet benyújtani a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény igazgatójához.]

(2) A 100/1997. Korm. rendelet 12. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az összesítõ jelentést]

„a) május–júniusi vizsgaidõszak esetén március 8-ig,”

[a kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében elektronikusan meg kell küldeni a Hivatalnak, továbbá

kinyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középiskola fenntartójának.]

(3) A 100/1997. Korm. rendelet 61/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„61/A. § A 2013. évi május–júniusi vizsgaidõszaktól kezdõdõen emelt szintû érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

tehetõ, amely – mint a felsõoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehetõ érettségi vizsgatárgy – a felsõoktatási

felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel.”

47. § (1) A tanárképzés rendszerérõl, a szakosodás rendjérõl és a tanárszakok jegyzékérõl szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

12. § (5) bekezdésében a „2013/14-es” szövegrész helyébe a „2016/17-es” szöveg lép.

(2) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „március 1.” szövegrész helyébe a „február 15.” szöveg lép.

(3) A 100/1997. Korm. rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontjában a „március 1-ig” szövegrész helyébe a „február 15-ig”

szöveg, a 12. § (11) bekezdés a) pontjában a „március 8-ig” szövegrész helyébe a „március 1-ig” szöveg lép.

(4) A 14. § (5) bekezdésében a „200” szövegrész helyébe a „220” szövegrész, 23. §. (1) bekezdésében a „240” szövegrész

helyébe a „260” szöveg lép.

(5) A 14. § (5) bekezdésében a „220” szövegrész helyébe a „240” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „260” szövegrész

helyébe a „280” szöveg lép.

(6) A 14. § (5) bekezdésében a „240” szövegrész helyébe a „260” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „280” szövegrész

helyébe a „300” szöveg lép.

48. § A 2013. évi általános felsõoktatási felvételi eljárásban

a) a 4–5. és 33. §-ban meghatározott hallgatói kapacitásról szóló közleményt 2013. február 1-jéig kell közzétenni,

b) a 25. § (2) bekezdésében meghatározott határidõt nem kell alkalmazni.
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49. § Hatályát veszti

a) a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 61/B. §-a,

b) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Azon alapképzési szakok és osztatlan mesterképzési szakok felsorolása, amelyek esetében

a felsõoktatási intézmények egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket írhatnak elõ,

illetve gyakorlati vizsgát szervezhetnek

I. Egészségügyi vizsgálat írható elõ a következõ szakokon:

1. Agrár képzési terület: állatorvosi;

2. Mûszaki képzési terület: had- és biztonságtechnikai mérnöki;

3. Mûvészet képzési terület: minden szakon;

4. Mûvészetközvetítés képzési terület: minden szakon;

5. Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi és

katonai képzési ágak minden szakján;

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon;

7. Pedagógusképzés képzési terület: minden szakon;

8. Sporttudomány képzési terület: minden szakon;

9. Társadalomtudomány képzési terület: szociális munka és szociálpedagógia szakon.

II. Pályaalkalmassági vizsgálat a következõ szakokon

A) tartható:

1. Agrár képzési terület: tájrendezõ és kertépítõ mérnöki;

2. Mûszaki képzési terület: építõmérnöki, építész, építészmérnöki, ipari termék- és formatervezõ mérnöki, had- és

biztonságtechnikai mérnöki;

3. Mûvészet képzési terület: minden szakon;

4. Mûvészetközvetítés képzési terület: minden szakon;

5. Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi és

katonai képzési ágak minden szakján;

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon;

7. Pedagógusképzés: minden szakon;

8. Sporttudomány képzési terület: minden szakon;

B) kötelezõ:

1. az osztatlan tanárszakokon.

III. Gyakorlati vizsga tartható a következõ szakokon:

1. Mûvészet képzési terület: minden szakon;

2. Mûvészetközvetítés képzési terület: minden szakon;

3. Mûvészet és mûvészetközvetítés képzési területekhez kapcsolódó osztatlan tanárszakokon.
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2. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felvételi eljárás során figyelembe vehetõ érettségi vizsgatárgyak

1. a kötelezõ érettségi vizsgatárgyak

a) magyar nyelv és irodalom

b) nemzetiségi nyelv és irodalom

c) nemzetiségi nyelv

d) magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvû iskolákban a tanítás nyelvén letett történelem

e) magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvû iskolákban a tanítás nyelvén letett matematika

az élõ idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekbõl, valamint

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nemzetiségek által használt

nyelvként elismert nyelvbõl tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvbõl az érettségi vizsga szabályzatának

kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehetõ;

2. a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvû iskolákban

a tanítás nyelvén letett

a) fizika

b) kémia

c) biológia

d) földrajz

e) informatika

f) testnevelés

g) természettudomány

h) társadalomismeret

i) belügyi rendészeti ismeretek

j) katonai alapismeretek

k) gazdasági ismeretek

l) latin nyelv;

3. a választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak

a) egészségügyi alapismeretek

b) elektronikai alapismeretek

c) építészeti és építési alapismeretek

d) gépészeti alapismeretek

e) informatikai alapismeretek

f) környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

g) közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)

h) kereskedelmi és marketing alapismeretek

i) közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)

j) mezõgazdasági alapismeretek

k) oktatási alapismeretek

l) vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
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3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintû érettségi vizsgák jegyzéke

szakonként, képzési területenként

1. Agrár képzési terület

A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

1. állatorvosi Emelt szinten kell
teljesíteni:
biológia és kémia

2. erdõmérnöki A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
biológia, fizika, kémia,
matematika, szakmai
elõkészítõ tárgy.

2. Bölcsészettudomány képzési terület

A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

1. magyar Emelt szinten kell
teljesíteni: magyar nyelv és
irodalom.

2. történelem (önálló
szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
történelem, régészet)

Emelt szinten kell
teljesíteni: történelem.

3. néprajz A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom,
történelem.

4. anglisztika (önálló
szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
angol, amerikanisztika)

Emelt szinten kell
teljesíteni: angol nyelv.

5. germanisztika (önálló
szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
német, német nemzetiségi,
néderlandisztika,
skandinavisztika)

A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
német nyelv, német
nemzetiségi nyelv, német
nemzetiségi nyelv és
irodalom, angol nyelv
(a néderlandisztika és
a skandinavisztika
szakirányra történõ
jelentkezés esetén).
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A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

6. romanisztika (önálló
szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
francia, olasz, portugál,
román, román nemzetiségi,
spanyol)

A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
a szakiránynak
megfelelõen: francia nyelv,
olasz nyelv, spanyol nyelv,
román nyelv, román nyelv
és irodalom;
a portugál szakirányon:
angol nyelv, francia nyelv,
latin nyelv, magyar nyelv és
irodalom, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv,
román nyelv, román nyelv
és irodalom, spanyol nyelv,
történelem.

7. romológia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, beás nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia nyelv,
latin nyelv, lovári nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

8. szlavisztika (önálló
szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
orosz, bolgár, cseh, lengyel,
horvát/
nemzetiségi, szerb/
nemzetiségi, szlovák/
nemzetiségi, szlovén/
nemzetiségi, ukrán/
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv,
francia nyelv, horvát nyelv,
horvát nyelv és irodalom,
latin nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, szerb nyelv,
szerb nyelv és irodalom,
szlovák nyelv, szlovák nyelv
és irodalom, szlovén
nemzetiségi nyelv, román
nyelv, román nyelv és
irodalom, bolgár
nemzetiségi nyelv, bolgár
nyelv, ukrán nemzetiségi
nyelv, ukrán nyelv, lengyel
nemzetiségi nyelv, lengyel
nyelv.

9. ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
klasszika filológia,
asszíriológia, egyiptológia)

A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv,
francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.
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A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

10. keleti nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
altajisztika, arab, indológia,
iranisztika, tibeti, mongol,
hebraisztika, japán, kínai,
koreai, török, újgörög)

A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv,
francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
újgörög nyelv.

11. andragógia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, biológia,
francia nyelv, magyar nyelv
és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv,
történelem.

12. pedagógia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, biológia,
francia nyelv, magyar nyelv
és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv,
történelem.

13. pszichológia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, biológia,
francia nyelv, magyar nyelv
és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv,
történelem.

14. szabad bölcsészet A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv,
francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv.

3. Jogi képzési terület

A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

1. jogász A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv,
francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, latin nyelv.
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4. Gazdaságtudományok képzési terület

A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

1. alkalmazott
közgazdaságtan

Emelt szinten kell
teljesíteni: matematika.

2. gazdaságelemzés Emelt szinten kell
teljesíteni: matematika.

5. Mûszaki képzési terület

A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

1. energetikai mérnöki A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
fizika, matematika.

2. építészmérnöki A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
fizika, matematika,
építészeti és építési
alapismeretek.

3. építész A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
fizika, matematika,
építészeti és építési
alapismeretek.

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

1. általános orvos Emelt szinten kell
teljesíteni: biológia és fizika
vagy kémia.

2. fogorvos Emelt szinten kell
teljesíteni: biológia és fizika
vagy kémia.

3. gyógyszerész Emelt szinten kell
teljesíteni: biológia és fizika
vagy kémia.

7. Társadalomtudomány képzési terület

A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

1. nemzetközi tanulmányok A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem.
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A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

2. politológia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem.

3. szociális munka A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem.

4. szociálpedagógia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem.

5. informatikus könyvtáros A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni: angol nyelv,
francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, magyar
nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem, informatikai
alapismeretek.

6. kommunikáció és
médiatudomány

A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem.

7. kulturális antropológia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
földrajz, magyar nyelv és
irodalom,
társadalomismeret,
történelem.
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A B C

Alapképzési szakok Osztatlan mester-képzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

8. szociológia A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem.

9. társadalmi tanulmányok A felsorolt tárgyak közül
egyet emelt szinten kell
teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
történelem.

A Kormány 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv,
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami
adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

A Kormány az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az állami adóhatóság átadja a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv részére az adózás

rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben

meghatározott bevallásra kötelezett és a mezõgazdasági õstermelõ által bevallott, magánszemélyekre vonatkozó,

a foglalkoztatók által bevallott adatokkal megegyezõ adatok közül:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

a 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét,

székhelyét és adóazonosító számát,

b) a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az elõzõ nevet és a titulust is), nemét,

állampolgárságát,

c) a biztosításban töltött idõ tartamát, az alkalmazás minõségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély

nyugdíjas státuszát, és azt az adatot, hogy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idõ naptári napjainak

számát,

d) a korkedvezmény-biztosítási járulék alapját, összegét,

e) a nyugdíjjárulék alapját képezõ jövedelemre vonatkozó adatot, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, és

a levont nyugdíjjárulék összegét,

f) a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerõ-piaci járulékok levonása és

a nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának okát,
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g) a tárgyhónaptól eltérõ biztosítási jogviszony idõtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot

képezõ jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen idõtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli

egészségbiztosítási, munkaerõ-piaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

h) a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj,

munkanélküli-ellátás folyósításának idõtartamát, az ellátás összegét és az abból levont nyugdíjjárulék összegét és

a levonás elmaradásának okát,

i) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

j) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidõ tartamát, a korkedvezményre jogosító munkakör tartamát,

k) az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét

(munkaórában),

l) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejûleg több gazdasági társaság személyesen közremûködõ tagja

Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

m) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt

választását,

n) az adott hónapban történt egyszerûsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér

– a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes – összegét, és

a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései

szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,

o) a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és összegét.

2. § Az állami adóhatóság átadja az egészségbiztosítási szerv és a rehabilitációs hatóság részére az Art. 31. § (2) bekezdés

szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezõgazdasági õstermelõ által bevallott

adatok közül:

a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét, és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizetõ jogelõdjének adóazonosító számát,

c) a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az elõzõ nevet és a titulust is), nemét,

állampolgárságát,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) a biztosításban töltött idõ tartamát, az alkalmazás minõségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas

státuszát, és azt az adatot, hogy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy

átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idõ naptári napjainak számát,

f) a korkedvezmény-biztosítási járulék alapját, összegét,

g) a magánszemély által fizetendõ természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és

munkaerõ-piaci járulék alapját, a levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli

egészségbiztosítási járulék és munkaerõ-piaci járulék összegét,

h) a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerõ-piaci járulékok levonása és

a nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának okát,

i) a tárgyhónaptól eltérõ biztosítási jogviszony idõtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot

képezõ jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen idõtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli

egészségbiztosítási, munkaerõ-piaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

j) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

k) a foglalkozás Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer (a továbbiakban: FEOR) számát, a heti munkaidõ

tartamát, a korkedvezményre jogosító munkakör tartamát,

l) az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),

m) a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás alapját és összegét,

n) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START

BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkezõ személy után, valamint a Karrier Híd programban

résztvevõ személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és

összegét, továbbá az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett

részkedvezmény alapját és összegét, valamint a külön jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról
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visszatérõ munkavállaló és az õ gyermekgondozási szabadságának idõtartama alatt munkakörében

foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követõen a vele azonos vagy hasonló

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidõs foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett

szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,

o) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejûleg több gazdasági társaság személyesen közremûködõ tagja

Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

p) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt

választását,

q) az adott hónapban történt egyszerûsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér

– a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes – összegét, és

a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései

szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.

3. § Az állami adóhatóság átadja az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az Art. 31. § (2) bekezdése

szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezõgazdasági õstermelõ által bevallott

adatok közül:

a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizetõ jogelõdjének adóazonosító számát,

c) a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az elõzõ nevet és a titulust is), nemét,

állampolgárságát,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) a biztosításban töltött idõ tartamát, az alkalmazás minõségét, jogcímének kódját, valamint a magánszemély

nyugdíjas státuszát, és azt, hogy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idõ naptári napjainak

számát,

f) a nyugdíjjárulék alapját képezõ jövedelmet, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét,

g) a magánszemély által fizetendõ természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és

munkaerõ-piaci járulék alapját,

h) a tárgyhónaptól eltérõ biztosítási jogviszony idõtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot

képezõ jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen idõtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli

egészségbiztosítási, munkaerõ-piaci és nyugdíjjárulék alapját,

i) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

j) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidõ tartamát, a korkedvezményre jogosító munkakör tartamát,

k) a Pftv. szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkezõ

személy után, valamint a Karrier Híd programban résztvevõ személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül

számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá az Eat. szerint meghatározott szociális

hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a külön jogszabály szerint

gyermekgondozási szabadságról visszatérõ munkavállaló és az õ gyermekgondozási szabadságának idõtartama

alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követõen a vele azonos vagy

hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidõs foglalkoztatása után a foglalkoztató által

igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,

l) az adott hónapban történt egyszerûsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér

– a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes – összegét, és

a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései

szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,

m) a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját.

4. § Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs

nyugdíjbiztosítási szerv és az egészségbiztosítási szerv részére kisadózó vállalkozásonként – a kisadózó vállalkozás

elnevezésének és adószámának megjelölésével – a fõállású kisadózó biztosítotti jogállásának és a biztosítás

szünetelésének idõtartamára, valamint az ellátások alapjára vonatkozó adatot a kisadózó vállalkozások tételes

adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a és 8. § (11) bekezdése

szerinti bejelentések adattartalma alapján.
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5. § (1) Az állami adóhatóság az 1–3. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti

bevallás benyújtására elõírt határidõt követõ hónap utolsó napjáig tesz eleget.

(2) Az állami adóhatóság a 4. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, a Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése

szerinti bejelentés benyújtására elõírt határidõt követõ hónap utolsó napjáig tesz eleget, amennyiben az

adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatot az állami adóhatósághoz a tárgyhónapban jelentették be.

6. § (1) Az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti bevallás kijavítása, önellenõrzéssel történõ helyesbítése esetén az állami adóhatóság

az 1–3. § alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás vagy az önellenõrzés benyújtásának idõpontját követõ hónap

utolsó napjáig a kijavított, önellenõrzött adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon –

ismételten teljesíti.

(2) Az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti bevallás ellenõrzése esetén az állami adóhatóság az 1–3. § alapján teljesített

adatszolgáltatást az ellenõrzést követõ hatósági eljárásban hozott határozat jogerõre emelkedésének idõpontját

követõ hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására

alkalmas módon – ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

(3) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés kijavítása vagy változása esetén az állami adóhatóság a 4. §

alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás, változásbejelentés benyújtásának idõpontját követõ hónap utolsó

napjáig a kijavítással, változásbejelentéssel érintett adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas

módon – ismételten teljesíti.

(4) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés, kijavítás, változásbejelentés ellenõrzése esetén az állami

adóhatóság a 4. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenõrzést követõ hatósági eljárásban hozott határozat

jogerõre emelkedésének idõpontját követõ hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal

– a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban

teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

7. § (1) Az állami adóhatóság 2013. február 28-ig megállapodásokat köt szervenként a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért

felelõs nyugdíjbiztosítási szervvel, az egészségbiztosítási szervvel, a rehabilitációs hatósággal, az állami foglalkoztatási

szervvel és a munkaügyi hatósággal az adatátadás formájáról, formátumáról, az adatok fogadásáról, az átadásra kerülõ

adatállományok minõségérõl, az adatvizsgálat során alkalmazandó minõségi paraméterek meghatározásáról.

(2) Az érintett felek az (1) bekezdés szerinti megállapodást – a megkötés évének kivételével – minden év május 31-ig

kötelesek felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.

8. § Az állami adóhatóság e rendelet szerint a 2011. december 31-ét követõ és 2013. január 1-jét megelõzõ idõszakra

vonatkozó Art. 52. § (7) bekezdés b) és d) pontja szerinti adatszolgáltatást 2013. május 31-ig teljesíti.

9. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b), c), e), f), h), n) és s) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés

h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 5. alcím és a 4. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés

g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és

t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában, a magánnyugdíjról és

a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a), b), f) és h) pontjában, valamint

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi

LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával

összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés

22. pontjában, valamint az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi

XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és az 5. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és

visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény

11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el elsõ fokon a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási

igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha)

„h) a hozzátartozói nyugellátást a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. §

(4) bekezdése vagy a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdése alapján kell megállapítani.”

(2) A TnyR. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Tny. 22/A. §-a szerinti növelés megállapítására irányuló eljárásban, ha a kérelmezõ magyarországi lakóhellyel

nem rendelkezik, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, egyéb esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes

nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el elsõ fokon.”

2. § A TnyR. „Hatáskör, illetékesség” alcíme a következõ 3. §-sal egészül ki:

„3. § Az egyeztetési eljárásban és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági

bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban

a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el elsõ fokon, ha az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye, vagy az ügyfél

az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló

uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett

szolgálati idõvel rendelkezik, illetve errõl a szolgálati idõrõl, jogosultsági idõrõl szóló hatósági bizonyítvány kiállítása

iránti kérelemben tájékoztatást kér,
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b) az a) pontban nem említett esetben az ügyfél lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el elsõ

fokon.”

3. § A TnyR. 15. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (1)–(5) bekezdés alapján meghatározott naptári évi kereseteket, valamint – ha az 1988. január 1-je elõtti

keresetet is figyelembe kell venni – a Tny. 22. § (8) bekezdése szerinti kereseteket a 2. számú melléklet szerinti

valorizációs szorzószámok (a továbbiakban: valorizációs szorzószámok) figyelembevételével kell növelni. A tárgyévi

nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépéséig – a tárgyévet megelõzõ évi

nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok figyelembevételével – elõleget kell megállapítani.”

4. § A TnyR. 32. § (4) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:

„Az ápolási díj folyósításának 1993. január 1. és február 28. közötti tartamát járulékfizetésre tekintet nélkül szolgálati

idõként kell figyelembe venni.”

5. § (1) A TnyR. az „Az igény érvényesítése” alcíme a következõ 65/D. és 65/E. §-sal egészül ki:

„65/D. § (1) A nyugellátás iránti igény bejelentésére szolgáló adatlapokat és elektronikus ûrlapokat az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) rendszeresíti, azokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek

honlapján és a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(2) A nyugdíj iránti igény bejelentésére szolgáló adatlapok és elektronikus ûrlapok adattartalmát a 4. számú melléklet

határozza meg.

65/E. § (1) Az igénylõ az igénybejelentéshez az 5. számú melléklet szerinti iratokat csatolja, illetve mutatja be

a nyugdíjmegállapító-szervnek.

(2) Ha az ügyfél hatósági nyilvántartásban szereplõ adatot nem igazol, a nyugdíj-megállapító szerv a kérelem

elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

(2) A TnyR. 65/E. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az igénylõ az igénybejelentéshez az 5. számú melléklet szerinti iratokat a szabályozott elektronikus ügyintézés

hiteles elektronikus dokumentum szabályai szerint is csatolhatja.”

6. § A TnyR. 66/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az ügyintézési határidõ a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követõ tizedik munkanapon jár le, ha

a) az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs

szorzószámok hatálybalépését megelõzõen nyújtották be,

b) a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok

hatálybalépését megelõzõen nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs

szorzószámokat alkalmazni kell,

c) a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs

szorzószámok hatálybalépését megelõzõen nyújtották be, és a növelést megelõzõ naptári év elõtt elért keresetet,

jövedelmet a növelést megelõzõ naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadásának

ügyintézési határideje tíz munkanap.”

7. § A TnyR. 72/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tny. 66. §-a alapján kivételes nyugellátás megállapítására, kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére és

egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor. A kérelmet az ONYF által e célra

rendszeresített, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett

adatlapon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani. Az adatlapok és elektronikus ûrlapok adattartalmát a 6. számú

melléklet határozza meg. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlõ körülményeket,

amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetõségét. Ha a 16 év alatti gyermek árvaellátás iránti igényét amiatt

utasítják el, mert az elhunyt jogszerzõ a szükséges szolgálati idõt nem szerezte meg, a kivételes árvaellátás

megállapítása iránti eljárást hivatalból meg kell indítani.”
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8. § A TnyR. 76. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében, az állam által kötelezõen nyújtandó

szolgáltatások szabályai szerinti központi azonosítási ügynök hozzáféréssel rendelkezõ személy az éves

adategyeztetést – a tárgyév márciusában – elektronikus ûrlapon is elvégezheti. Ha a jogosult az éves adategyeztetést

elektronikus ûrlapon végzi, az (1) bekezdésben meghatározott, postai úton történõ adategyeztetésre csak

háromévenként van szükség.”

9. § A TnyR. „Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség” alcíme a következõ 89/A. §-sal egészül ki:

„89/A. § Az ügyfél kérelmére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a szolgálati idõrõl, jogosultsági idõrõl szóló hatósági

bizonyítvány kiállítása során tájékoztatást ad a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak

végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó,

külföldön szerzett szolgálati idõrõl.”

10. § A TnyR. az 1–3. melléklet szerinti 4–6. számú melléklettel egészül ki.

11. § A TnyR.

a) 1. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben vagy” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdésben, valamint” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés g) pontjában a „sor került.” szövegrész helyébe a „sor került, vagy” szöveg,

c) 11. §-ában és 64/D. §-ában a „2013.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében a „Tny. 13. §-a alapján” szövegrész helyébe a „2013. január 1-jét megelõzõ idõszakra”

szöveg,

e) 14. § (10) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész helyébe az „a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszakra legfeljebb” szöveg,

f) 15. § (1) bekezdésében a „13. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „22. §

(6) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdésében” szöveg,

g) 15. § (2) bekezdésében az „az ezen összegre” szövegrész helyébe az „a 2010. január 1-je és 2012. december 31-e

közötti idõszakra az ezen összegre” szöveg,

h) 16. § (2) bekezdésében a „22. §-a (7)–(8) bekezdéseinek” szövegrész helyébe a „22. § (10) bekezdésének” szöveg,

i) 59/C. §-ában a „12. § (6) bekezdésének” szövegrész helyébe „20. és 21. §-ának” szöveg,

j) 62. § (10) bekezdésében az „a saját jogú nyugellátás Tny. 83/A–83/B. §-a szerinti szünetelése” szövegrész helyébe

az „a saját jogú ellátás szünetelése” szöveg,

k) 72/B. § (1a) bekezdésében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósághoz (a továbbiakban: ONYF)”

szövegrész helyébe az „ONYF-hez” szöveg,

l) 75. § (1) bekezdés a) pontjában az „a) és b) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–c) pontjában” szöveg,

m) 75. § (3) bekezdés b) pontjában az „b) pontja” szövegrész helyébe az „b) és c) pontja” szöveg,

n) 76. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) vagy (1a)” szöveg, a „nyomtatvány” szövegrész helyébe

a „nyomtatvány, illetve elektronikus ûrlap” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 1. § (2) bekezdés f) pontjában a „vagy” szövegrész,

b) 11/B. §-a,

c) 12. § (3)–(5) bekezdése,

d) 39. §-ában a „ , ha a szolgálat nem nyugállományba helyezéssel szûnt meg, kivéve, ha rokkantsági nyugdíjat

állapítottak meg, és azt megszüntették” szövegrész,

e) 59/A. §-a,

f) 72/B. § (1f) bekezdés b) pontja.

38280 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám



2. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

13. § Hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.)

Korm. rendelet

a) 34. §-a,

b) a 2/A. számú melléklet III. fejezet 2.3. pontjában az „ , ugyanakkor 10 százalékát el kell érnie” szövegrész,

c) a 2/A. számú melléklet III. fejezet 3.3. pontja.

3. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ONYF az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl]

„i) ellátja a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint

a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság

elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je elõtt hatályos 14. § (1) bekezdése,

22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos

feladatokat.”

4. A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött,

Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezõ

a) magyar állampolgárokat,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyeket, amennyiben

az e bekezdés szerinti életkor (a továbbiakban: szépkor) betöltésének idõpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak

szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják [az

a)–b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szépkorú személy].”

(2) A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése a következõ

d)–f) ponttal egészül ki:

(A jubileumi juttatás összege)

„d) a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

e) a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

f) a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.”

16. § A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 4. § (3)–(5) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az 1. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 2013. évben annak a személynek is kell jubileumi juttatást folyósítani, aki

105., 110. vagy 115. életévét 2013. évet megelõzõen töltötte be.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során a jubileumi juttatás összege

a) 105–109. életévét betöltött személy esetén 105 000 forint,

b) 110–114. életévét betöltött személy esetén 110 000 forint,

c) 115. életévét betöltött személy esetén 115 000 forint.

(5) Ha a szépkorú személy a 105., 110. vagy 115. életévét 2013. január 1-je és március 15-e között tölti be, valamint

a (3) bekezdés szerinti esetben a KEKKH 2013. január 15-éig keresi meg – a 2. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelõ

alkalmazásával – a szépkorú személyt.”
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5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív

állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 1. § a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) támogatás: a központi költségvetésrõl szóló törvényben a szolgáltatások mûködéséhez az ellátotti létszám,

a foglalkoztatotti létszám, a férõhelyszám vagy a fenntartott szolgálatok, központok száma alapján biztosított

támogatás, valamint az egyházi kiegészítõ támogatás, ide nem értve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások

finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatást,”

18. § (1) Az Nr. 3. § (5) és (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A fenntartó támogatást olyan szolgáltató, illetve szolgáltatás után igényelhet, amelyre a tárgyévben jogerõs

mûködési engedéllyel rendelkezik és – az Szt. 58/A. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében

meghatározott kivételekkel – befogadást nyert, amennyiben az igénybevétel jogszabályban meghatározott egyéb

feltételeinek megfelel.

(6) A tárgyévet megelõzõ évben támogatásban, illetve normatívában nem részesülõ fenntartónak a támogatás iránti

kérelemhez csatolnia kell

a) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ adatait igazoló közokiratot, ha a nem állami fenntartó egyéni

vállalkozó;

b) a fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ha a nem állami fenntartó cég;

c) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot,

ha a nem állami fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;

d) egyházi fenntartó esetén

da) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

db) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – az egyház vagy a nyilvántartásba vett

felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve vagy

a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozatát

a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ egyházi jogi

személy;

e) – ha a fenntartó gazdasági társaság – a fenntartó képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott

címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során

ellenjegyzett aláírás-mintáját;

f) az e) pontban nem említett fenntartó esetén a fenntartó írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni

vállalkozó közjegyzõ által hitelesített aláírás-mintáját;

g) a magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel

rendelkezõ pénzforgalmi szolgáltató igazolását a fenntartó nevére szóló azon fizetési számla számáról, amelyre

a fenntartó a támogatás folyósítását kéri;

h) valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás

benyújtására.”

19. § Az Nr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás igénylésének jogszerûségét és elszámolásának szabályszerûségét az igazgatóságok ellenõrzik.

Az ellenõrzés kiterjed a támogatásra való jogosultság jogszabályi feltételei teljesítésének, az igénylés alapját jelentõ

feladatmutatók teljesítésének, megalapozottságának, továbbá a felhasználás jogszerûségének a vizsgálatára,

valamint a közérdek védelme érdekében felmerült egyéb megállapításokra.”

20. § Az Nr. a következõ 19. és 20. §-sal egészül ki:

„19. § A 2012. évre járó normatíva elszámolására és ellenõrzésére e rendelet 2012. december 31-én hatályos

rendelkezéseit kell alkalmazni.
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20. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 35. § (8) bekezdése alapján

a 2013 januárjára és februárjára folyósított támogatást az igazgatóság hivatalból, külön döntés meghozatala nélkül

folyósítja.

(2) A fenntartó a 2013. évi támogatás iránti kérelmet – a 3. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – 2013. január 20-áig

nyújthatja be. Az igényléshez a 2012. évben normatívában részesült fenntartónak is csatolnia kell valamennyi fizetési

számlájára vonatkozóan az igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidõben benyújtott kérelemrõl az igazgatóság – a 4. § (1) bekezdés b) pontjában

foglaltaktól eltérõen – 2013. február 28-áig dönt. Az igazgatóság a 2013. évi támogatást nem új fenntartó esetén

2013. január 1-jétõl, új fenntartó esetén a befogadás mûködési engedélybe történõ bejegyzése jogerõre

emelkedésének idõpontjától állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés szerint folyósított támogatás és a (2) bekezdés szerint megállapított támogatás 2013 januárjára és

februárjára számított összege közötti különbözetet a 2013 márciusában folyósítandó támogatással egyidejûleg egy

összegben kell folyósítani, illetve a 2013 márciusában folyósítandó támogatásból egy összegben le kell vonni. Ha

a különbözet magasabb, mint a 2013 márciusában folyósítandó támogatás összege, a különbözet fennmaradó részét

a következõ hónapban, hónapokban járó támogatásból kell levonni. A különbözet után igénybevételi kamat nem

számítható fel.”

21. § Az Nr. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

22. § A Nr.

a) 1. § h) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (1) bekezdésében, 10. §

(1) bekezdésében a „normatívát” szövegrész helyébe a „támogatást” szöveg,

b) 1. § j) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés c) pontjában a „normatívára” szövegrész helyébe

a „támogatásra” szöveg,

c) 1. § m) pontjában az „58/A. § (2) és (2a) bekezdése” szövegrész helyébe az „58/A. § (2)–(2e) bekezdése” szöveg,

a „145. § (2) és (2a) bekezdése” szövegrész helyébe a „145. § (2)–(2c) bekezdése” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében a „normatív állami támogatásával” szövegrész helyébe a „támogatásával” szöveg,

a „normatíva” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg, a „normatívával” szövegrész helyébe a „támogatással”

szöveg, a „normatívát” szövegrész helyébe a „támogatást” szöveg,

e) 2. § (3) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében, 2. § (5) bekezdésében, 2. § (8) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében,

3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés c), e), g) és h) pontjában, 8. § (6) bekezdésében, 9. §

(2) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés b) pontjában, 10. §

(8) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében a „normatíva”

szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében a „Normatíva” szövegrész helyébe a „Támogatás” szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a „normatíva” szövegrészek helyébe

a „támogatás” szöveg,

h) 6. § (2) bekezdésében a „normatíva” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg, a „normatívát” szövegrész helyébe

a „támogatást” szöveg,

i) 6. § (5) bekezdésében a „normatíva” szövegrészek helyébe a „támogatás” szöveg, a „normatívától” szövegrész

helyébe a „támogatástól” szöveg,

j) 6. § (6) bekezdésében a „normatívát” szövegrész helyébe a „támogatást” szöveg, a „normatíva” szövegrész

helyébe a „támogatás” szöveg,

k) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 10. § (6) bekezdés a) pontjában a „normatíváról” szövegrész

helyébe a „támogatásról” szöveg,

l) 8. § (4) bekezdés a) pontjában a „normatíva” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg, a „normatívának”

szövegrész helyébe a „támogatásnak” szöveg,

m) 8. § (5) bekezdésében, 9. § (9) bekezdésében a „normatívát” szövegrész helyébe a „támogatást” szöveg,

a „normatívára” szövegrész helyébe a „támogatásra” szöveg,

n) 11. § (2) bekezdésében a „normatívának” szövegrész helyébe a „támogatásnak” szöveg,

o) 12. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében a „normatívából” szövegrész helyébe a „támogatásból” szöveg,

p) 14. § (3) bekezdésében, 14/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „normatívájuk” szövegrész helyébe a „támogatásuk”

szöveg,
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q) 14. § (4) bekezdésében a „normatívája” szövegrészek helyébe a „támogatása” szöveg,

r) 14/A. § (1) bekezdésében, 14/A. § (2) bekezdésében, 14/A. § (5) bekezdésében a „normatívája” szövegrész helyébe

a „támogatása” szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti az Nr.

a) 1. § b) és c) pontja,

b) 5. § (3) bekezdésében az „a kihelyezhetõ jelzõkészülékek engedélyezett száma,” szövegrész,

c) 11. § (1) bekezdésében a „vagy a képzési támogatás” szövegrész.

6. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló

297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló

297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. alcíme, valamint 1. és 2. melléklete.

7. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával

összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló

87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ

egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. §

(11) bekezdése szerinti társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépések miatti vagyonátadás

tekintetében a magánnyugdíjpénztár és az Alap közötti utólagos elszámolások magyar forintban kerülnek

lebonyolításra a 2011. május 31. napjára vonatkozóan megállapított piaci érték figyelembevételével.”

(2) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ

egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a

a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Mpt. 24. § (17) bekezdése szerinti társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépések miatti

vagyonátadás tekintetében a magánnyugdíjpénztár és az Alap közötti utólagos elszámolások magyar forintban

kerülnek lebonyolításra a 2012. május 31. napjára vonatkozóan megállapított piaci érték figyelembevételével.”

26. § A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ

egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 3. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Alap a vagyonát képezõ, az Mpt. 24. § (11) bekezdése szerint átvett eszközöket – számviteli politikájával

összhangban – 2011. május 31. napjára vonatkozóan – az értékesíthetõség szempontjait figyelembe véve –

újraértékeli.

(2) Az Alap a vagyonát képezõ, az Mpt. 24. § (17) bekezdése szerint átvett eszközöket – számviteli politikájával

összhangban – 2012. május 31. napjára vonatkozóan újraértékeli.”

8. A korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti

bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) Hatályát veszti a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti

bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti

bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ában a „11. és” szövegrész.
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(3) Hatályát veszti a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti

bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a.

28. § Nem lép hatályba a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti

bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése.

9. Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és

visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének

részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes

szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. és 6. §-a.

11. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, az 5. § (1) bekezdése, a 6–23. §, a 27. § (2) bekezdése, a 29. §, a 30. §, a 32. § és az 1–5. melléklet 2013. január

1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) bekezdése 2013. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. § (3) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2013. július 2-án hatályát veszti.

32. § A 29. § és a 4. melléklet az Európai Közösségek tisztviselõinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak

alkalmazási feltételeirõl szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklete

11. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugellátás iránti igény bejelentésére szolgáló nyomtatvány és elektronikus ûrlap adattartalma

1. Az igénylõ természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási

helye, elérhetõsége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Hozzátartozói nyugellátás igénylése esetén az elhunyt jogszerzõ természetes személyazonosító adatai,

társadalombiztosítási azonosító jele, utolsó lakóhelye, tartózkodási helye és a magánnyugdíj-pénztári tagságára

vonatkozó adatok, az elhunyt jogszerzõ halálának idõpontja, – baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén – oka, az

elhunyt jogszerzõ nyugellátására vonatkozó adatok, továbbá az igénylõ és az elhunyt jogszerzõ közötti, a kérelem

alapját jelentõ hozzátartozói viszonnyal kapcsolatos, valamint a hozzátartozó jogosultsági feltételeire vonatkozó

adatok, valamint árvaellátás igénylése esetén a tanulmányok folytatására vonatkozó adatok.

3. Az az idõpont, amelytõl kezdõen az igénylõ a nyugellátás megállapítását kéri.
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4. Öregségi nyugdíj igénylése esetén az igénylõ, hozzátartozói nyugellátás igénylése esetén pedig az elhunyt

jogszerzõ biztosítással járó jogviszonyainak, valamint egyéb szolgálati idõnek minõsülõ jogviszonyainak

– egyeztetési eljárással le nem zárt vagy szolgálatiidõ-megállapító határozattal nem érintett idõszakra vonatkozó –

következõ adatai, ha azokat az igénylõ ismeri:

4.1. a foglalkoztató, társas vállalkozás megnevezése, székhelye,

4.2. a tevékenység idõtartama,

4.3. foglalkoztatott esetén a munkakör megnevezése,

4.4. egyéni vagy társas vállalkozó esetén a törzsszáma és az adószáma,

4.5. a jogviszony igazolásának módja.

5. Az arra vonatkozó adatok, hogy az igénylõ részesül-e családtámogatási, munkanélküli vagy szociális ellátásban,

illetve áll-e biztosítással járó jogviszonyban.

6. A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti esetben a gyermekek neve, születési ideje és a Tny. 18. § (2b) bekezdése

szerinti ellátásokra vonatkozó adatok.

7. A folyósítási cím, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatok.”

2. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugellátás iránti igény bejelentéséhez csatolandó iratok

1. Öregségi nyugdíj esetén

1.1. az igénylõ birtokában lévõ iratok olyan szolgálati idõk igazolására, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási

szervek nyilvántartásában nem szerepel, így különösen

1.1.1. fõiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, továbbá külföldön folytatott

tanulmányok esetén annak igazolása, hogy a külföldi végzettséget honosították, a külföldi

tanulmányi idõt a hazai tanulmányi idõbe beszámították, vagy a külföldi állam joga szerint kiállított

bizonyítvány és oklevél Magyarországon egyenértékûnek ismerhetõ el, a szolgálati idõként

elismerhetõ, 1998. január 1-jét megelõzõ felsõoktatási tanulmányi idõ igazolására,

1.1.2. katonakönyv vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállított igazolás a sor-, tartalékos vagy

hivatásos katonai szolgálatban, illetve polgári szolgálatban eltöltött idõ igazolására,

1.1.3. a fegyveres rendvédelmi szerv igazolása a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött idõ

igazolására,

1.1.4. ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezõgazdasági

szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképzõ iskolai tanulószerzõdés a szolgálati idõként

elismerhetõ, 1998. január 1-jét megelõzõ szakiskolai tanulmányi idõ igazolására,

1.1.5. bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás a szolgálati idõként elismerhetõ,

1998. január 1-jét megelõzõ bedolgozói jogviszony igazolására,

1.1.6. mezõgazdasági, halászati termelõszövetkezeti tagkönyv, a 1998. január 1-jét megelõzõ tagsággal

szerzett szolgálati idõ igazolására,

1.1.7. egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diakonissza nõvérként szerzett

szolgálati idõ igazolására,

1.1.8. kórházi zárójelentés a szolgálati idõ alatt vagy az ezt követõ harminc napon belül kezdõdött kórházi

ápolással 1998. január 1-jét megelõzõen szerzett szolgálati idõ igazolására.

1.1.9. munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerzõdés az egyéb, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek

nyilvántartásában nem szereplõ egyéb szolgálati idõk igazolására,

1.2. az 1988. január 1-jét megelõzõ idõszakra szóló, az igénylõ birtokában lévõ munkabér-, illetve

jövedelemigazolás, ha az ezt követõ idõszakra az ügyfél nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott

számú naptári napra nyugdíjjárulék-köteles keresettel, jövedelemmel,

1.3. az 1997. december 31-ét követõ idõszakra szóló, az igénylõ birtokában lévõ munkabér-, illetve

jövedelemigazolás, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,
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1.4. a megyei és fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének vagy

a társadalombiztosítási kifizetõhellyel rendelkezõ foglalkoztatónak az igazolása a táppénz vagy egyéb

egészségbiztosítási pénzellátás folyósításának idõtartamáról, 1997. december 31-ét megelõzõ idõtartamra

csak abban az esetben, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

1.5. az ápolási díjat megállapító határozat másolata, valamint – ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem

állapítható meg – a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyezõ határozat,

ha a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat a jogosult súlyosan fogyatékos vér

szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel igénylik,

1.6. a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyezõ határozat, ha az öregségi

teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel igénylik.

2. Özvegyi nyugdíj esetén

2.1. az elhunyt jogszerzõ halotti anyakönyvi kivonata vagy az elhunyt jogszerzõt halottnak vagy eltûntnek

nyilvánító bírósági végzés,

2.2. házassági anyakönyvi kivonat, a bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat, illetve élettárs esetén az egy

lakóhelyen, tartózkodási helyen élésrõl kiadott hatósági igazolás vagy bizonyítvány a hozzátartozói viszony

igazolására,

2.3. a közös gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha az özvegyi nyugdíjat erre tekintettel igénylik,

2.4. a házasság felbontásáról, illetve a tartásról rendelkezõ bírósági határozat a válás idõpontjának és

az esetleges tartásdíj-fizetési kötelezettség igazolására,

2.5. az özvegy legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs

ellátás ügyében hat hónapon belül hozott határozat, ennek hiányában az özvegy egészségi állapotával

összefüggõ iratok, ha az özvegy az özvegyi nyugdíjat arra hivatkozva igényli, hogy megváltozott

munkaképességû,

2.6. az elhunyt jogszerzõre vonatkozóan az 1.1–1.4. pont szerinti iratok – ideértve a szolgálati idõként

elismerhetõ, 1997. december 31-ét követõ felsõoktatási tanulmányi idõ igazolását is –, ha az elhunyt

jogszerzõ öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járadékban, balettmûvészeti

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesült.

3. Árvaellátás esetén

3.1. az elhunyt jogszerzõ halotti anyakönyvi kivonata vagy az elhunyt jogszerzõt halottnak vagy eltûntnek

nyilvánító bírósági végzés,

3.2. az igénylõ születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyezõ határozat a hozzátartozói

viszony igazolására,

3.3. az árva legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs

ellátás ügyében hat hónapon belül hozott határozat, ennek hiányában az árva egészségi állapotával

összefüggõ iratok, ha az árva az árvaellátás meghosszabbítását arra hivatkozva kéri, hogy megváltozott

munkaképességû,

3.4. 16 év feletti árva esetén a köznevelési vagy felsõoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,

3.5. az elhunyt jogszerzõre vonatkozóan az 1.1–1.4. pont szerinti iratok – ideértve a szolgálati idõként

elismerhetõ, 1997. december 31-ét követõ felsõoktatási tanulmányi idõ igazolását is –, ha az elhunyt

jogszerzõ öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járadékban, balettmûvészeti

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesült.

4. Szülõi nyugdíj esetén

4.1. az elhunyt jogszerzõ halotti anyakönyvi kivonata vagy az elhunyt jogszerzõt halottnak vagy eltûntnek

nyilvánító bírósági végzés,

4.2. az elhunyt jogszerzõ születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyezõ határozat

a hozzátartozói viszony igazolására,

4.3. a szülõ legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs

ellátás ügyében hat hónapon belül hozott határozat, ennek hiányában a szülõ egészségi állapotával

összefüggõ iratok, ha a szülõ a szülõi nyugdíj meghosszabbítását arra hivatkozva kéri, hogy megváltozott

munkaképességû,

4.4. az elhunyt jogszerzõre vonatkozóan az 1.1–1.4. pont szerinti iratok – ideértve a szolgálati idõként

elismerhetõ, 1997. december 31-ét követõ felsõoktatási tanulmányi idõ igazolását is –, ha az elhunyt
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jogszerzõ öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járadékban, balettmûvészeti

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesült.

5. Baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén

5.1. az igényelt ellátásnak megfelelõen a 2–4. pont szerinti iratok,

5.2. a megyei és fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének vagy

a társadalombiztosítási kifizetõhellyel rendelkezõ foglalkoztatónak a határozata az üzemi baleset vagy

foglalkozási megbetegedés elismerésérõl.”

3. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése és az egyszeri

segély engedélyezése iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány és elektronikus ûrlap

adattartalma

1. A kérelmezõ természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási

helye, elérhetõsége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Kivételes hozzátartozói nyugellátás kérelmezése esetén az elhunyt jogszerzõ természetes személyazonosító

adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, utolsó lakóhelye, tartózkodási helye és a magánnyugdíj-pénztári

tagságára vonatkozó adatok, az elhunyt jogszerzõ halálának idõpontja, továbbá az igénylõ és az elhunyt

jogszerzõ közötti, a kérelem alapját jelentõ hozzátartozói viszonyra, valamint kivételes árvaellátás igénylése és

továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása esetén a tanulmányok folytatására vonatkozó

adatok.

3. A kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlõ körülmények, és a 72/B. § (2) bekezdése szerinti

körülményekrõl szóló nyilatkozat.

4. Kivételes nyugellátás-emelés esetén az Szt. 4. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokról és

azok összegérõl szóló nyilatkozat.

5. Egyszeri segély esetén a kérelmezõ – az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – havi jövedelmérõl szóló

nyilatkozat.

6. A folyósítási cím, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatok.”

4. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Nr. mellékletének címe helyébe a következõ cím lép:

„A támogatás iránti kérelem és az elszámolás benyújtására szolgáló adatlapok és elektronikus

formanyomtatványok adattartalma”
2. Az Nr. melléklete a következõ 1.7. ponttal egészül ki:

(A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos adatok:)

„1.7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvényben

meghatározott feltételeknek.”

3. Az Nr. mellékletének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A támogatással kapcsolatos adatok:

2.1. igénylés esetén a jogcímekre és az igényelt támogatásokra vonatkozó adatok, a tervezett feladatmutatókra

vonatkozó adatok, továbbá a kérelem 5. § (1) bekezdés szerinti módosítása, pótigény és lemondás esetén a változások,

valamint a jogosultság elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok;

2.2. elszámolás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl azokra a támogatási összegekre vonatkozó adatok, amelyekre

a fenntartó az elszámolás alapján jogosult, a visszafizetendõ, illetve maradványösszeg, a teljesített feladatmutatókra,

falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás esetén az igazolt munkaórák számára vonatkozó adatok, továbbá

az elszámolás elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.”
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5. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a következõ 49. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

49. 2013 30,1 30,1

A Kormány 426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1)

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 5/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5/F. § (1) A bányászok egészségkárosodási járadékára (a továbbiakban: járadék) az a személy jogosult, akinek

egészségkárosodása legalább 29%-os mértékû,

a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,

b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,

jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,

c) a járadék megállapításakor keresõtevékenységet nem folytat, és

d) a keresõtevékenység megszûnését megelõzõen megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására

tekintettel a bányászokat megilletõ keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl járadékra jogosult az a személy is, aki

a) bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,

b) a bányászati szolgálata során, vagy azt követõen, de a bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os

mértékû egészségkárosodást szenvedett,

c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétõl a megváltozott

munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

(a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesült, és

d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.”

2. § (1) Az R. 5/G. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik az 5/F. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátásnak a járadék

megállapítását megelõzõen folyósított összegével, de 2013. január 1-jétõl nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj

legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt

összegénél.”

(2) Az R. 5/G. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadék havi összege – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –

megegyezik a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának

a) – amennyiben az Mmtv. 19. §-a, vagy 33. § (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatot (a továbbiakban együtt:

felülvizsgálat) elvégezték – a felülvizsgálatot megelõzõ hónapra járó összegével,

b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – az ellátás megszüntetését megelõzõ hónapra járó összegével.

Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadékra a (2)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem

alkalmazhatók.”
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(3) Az R. 5/G. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A járadékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint,

azzal megegyezõ mértékben emelni kell. Az (1) bekezdésben meghatározott korlát összege a társadalombiztosítási

nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ mértékben emelkedik.”

3. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A járadék iránti kérelmet – a (2) bekezdéstõl eltérõen – az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy

a) – amennyiben a felülvizsgálatot elvégezték – a felülvizsgálat során hozott döntés jogerõre emelkedésétõl számított

24 hónapon belül,

b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – korlátozás nélkül

nyújthatja be. Az a) pont szerinti határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kérelemhez csatolni kell a 6. § (1) bekezdése

szerinti igazolást – kivéve, ha a 2011. december 31-én folyósított rokkantsági nyugdíjat rokkantsági

nyugdíjkedvezmény alapján állapították meg –, valamint a jogosultságot igazoló egyéb rendelkezésre álló

dokumentumokat.”

4. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A járadék iránti eljárásban az ügyintézési határidõ 17 munkanap.”

5. § Az R. 5/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5/I. § (1) A járadék – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de

legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes.

(2) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy esetén a járadék a megváltozott munkaképességû személyek ellátása

megszüntetésének napját követõ naptól esedékes. Az 5/H. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti személy esetén, a

felülvizsgálat során hozott döntés végrehajtásának idõpontjára visszamenõleg a járadék és a felülvizsgálat során

hozott döntés alapján folyósított megváltozott munkaképességû személyek ellátása összege különbözetének

kifizetésérõl a nyugdíjbiztosítási igazgatóság dönt, és azt a nyugdíjfolyósító szerv egy összegben folyósítja.

(3) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti esetben a rehabilitációs szakigazgatási szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatóság

megkeresésére tájékoztatást ad a felülvizsgálat során hozott döntésérõl, annak végrehajtásáról, jogerõre

emelkedésérõl, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása összegérõl, valamint az ellátás

megszüntetésérõl.”

6. § Az R. 5/J. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5/J. § A járadék iránti kérelem elbírálásakor, ha a kérelmezõ a részére korábban folyósított keresetkiegészítés,

átmeneti keresetkiegészítés vagy a megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítása során

felhasznált, szakértõi bizottság által kiadott szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, komplex minõsítéssel

rendelkezik, annak hatálya alatt az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékét nem kell vizsgálni.”

7. § Az R.

a) 5/N. § (4) bekezdésében az „5/H. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5/H. § (2) és (3a) bekezdésében”

szöveg,

b) 7. § f) pontjában az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXCI. törvény” szövegrész helyébe az „az Mmtv.” szöveg

lép.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 427/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Magyar Mûvészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról

A Kormány a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) rendes és levelezõ tagjaira (a továbbiakban együtt: tag),

valamint

b) az MMA Titkárságára (a továbbiakban: Titkárság) mint folyósító szervre.

2. § (1) Az MMA tagjai a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 11. §

(1) bekezdés alapján – tagsági jogviszonyuk fennállása alatt – havi életjáradékban részesülnek, amelynek összege:

a) rendes tag esetében 2013-ban 150 000 forint/hó;

b) levelezõ tag esetében 2013-ban 100 000 forint/hó.

(2) A tagot tagsági jogviszonyának felfüggesztése, szünetelése idõtartamára életjáradék nem illeti meg.

(3) Az életjáradékra való jogosultságról – az MMA közgyûlésének döntése alapján – az MMA elnöke tájékoztatja

a Titkárságot.

3. § (1) Az életjáradékot a Titkárság folyósítja.

(2) Az életjáradékot a tagsági jogviszony létrejöttét követõen, utólag, tárgyhót követõ hónap 10. napjáig kell folyósítani.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a Titkárság a tagot – határidõ megjelölésével – az életjáradék

folyósításához szükséges adatok, igazolások benyújtására hívja fel.

4. § A havi életjáradék összegébõl a Titkárság mint kifizetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóelõleget

von.

5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti havi juttatás fedezetét az MMA költségvetésében kell megtervezni.

(2) A 2. § (1) bekezdés szerinti havi juttatás e rendeletben meghatározott összegét a Kormány – az MMA-val

együttmûködésben, az MMA elnökének a kultúráért felelõs miniszter útján elõterjesztett javaslata alapján – évente

felülvizsgálja a (3) bekezdésben foglalt elvek szerint, annak érdekében, hogy az MMA tagjai részére az MMA tv. alapján

biztosított életjáradék mértéke 2022. január 1-jétõl elérje a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)

által a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény (a továbbiakban: MTA tv.) alapján az akadémikusok részére

tudományos teljesítményük és köztestületi munkájuk elismeréseként folyósított havi juttatás (tiszteletdíj) összegét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat során a Kormány az MTA által az MTA tv. alapján az akadémikusok

részére folyósított havi juttatás és az MMA tv. alapján az MMA tagjai részére folyósított havi juttatás mindenkor

hatályos különbözetét évente a (2) bekezdésben meghatározott határidõre vetítve határoz az MMA tv.-ben

meghatározott életjáradék összegérõl – az MMA tv. 4. § (2) bekezdés p) pontban foglaltakra is figyelemmel – a 2. §

(1) bekezdés szerinti havi juttatás fejlesztését tartva szem elõtt.

7. § A Titkárság a 3. § (1) bekezdése alapján életjáradékot elsõ ízben 2013. január hónapra folyósít az MMA azon tagjainak,

akik a rendelet hatálybalépésekor az MMA rendes vagy levelezõ tagjai.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának
rendjérõl

A Kormány a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában, az 5. alcím tekintetében

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FELADATARÁNYOS TÁMOGATÁSA

1. Közös szabályok

1. § (1) E rendelet alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak

feladatarányos támogatásként

a) mûködési költségvetési támogatás és

b) feladatalapú költségvetési támogatás

nyújtható.

(2) A központi költségvetésrõl szóló törvényben a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi

önkormányzatok számára megállapított – a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi

önkormányzatok mûködési költségvetési támogatására és feladatalapú költségvetési támogatására együttesen

fordítható – feladatarányos támogatás egyharmad részét a mûködési költségvetési támogatásra, kétharmad részét

a feladatalapú költségvetési támogatásra kell fordítani.

(3) Ha a települési nemzetiségi önkormányzat vagy a területi nemzetiségi önkormányzat megszûnik, a megszûnését

követõ hónap elsõ napjától nem illeti meg a mûködési költségvetési támogatás idõarányos része és a feladatalapú

költségvetési támogatásnak a megszûnés idõpontját megelõzõen kötelezettségvállalással nem terhelt része.

2. A mûködési költségvetési támogatás

2. § (1) Mûködési költségvetési támogatásra a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzat

és a területi nemzetiségi önkormányzat a képviselõ-testület, közgyûlés (a továbbiakban: képviselõ-testület) alakuló

ülését követõ hónap elsõ napjától jogosult, ha a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti támogatóhoz (a továbbiakban: támogató) január 15-éig beérkezõ

tájékoztatása alapján a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat a költségvetési

év elsõ napján mûködik.

(2) A mûködési költségvetési támogatás

a) települési nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra

vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai,

b) területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében (fõvárosban) a támogatási év január 1-jén mûködõ

települési (fõvárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma

alapján kerül megállapításra.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható mûködési költségvetési támogatás az egy települési

nemzetiségi önkormányzatra esõ átlagtámogatás összegének

a) 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy fõnél kevesebb,

b) 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,

c) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,

d) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.

(4) A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható mûködési költségvetési támogatás az egy települési

nemzetiségi önkormányzatra esõ átlagtámogatás összegének

a) kétszerese, ha a megyében (fõvárosban) mûködõ települési (fõvárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok

száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,
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b) négyszerese, ha a megyében (fõvárosban) mûködõ települési (fõvárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok

száma meghaladja a húszat.

(5) A mûködési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzati mûködéssel közvetlenül összefüggõ – a nemzetiségek

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat

által biztosított feltételeket meghaladó további – mûködési költségek fedezetére használható fel.

3. § (1) A mûködési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét

a támogató közleményként minden év január 31-éig a Magyar Közlönyben közzéteszi.

(2) A támogató a mûködési költségvetési támogatásnak a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi

önkormányzat számára egyösszegben történõ folyósításáról január 31-éig kibocsátott rendelkezõ levél alapján

intézkedik. A mûködési költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a támogató

rendelkezõ nyilatkozatának kézhezvételét követõen haladéktalanul folyósítja.

(3) Az idõközi választás során az újonnan megalakult és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi

önkormányzat, területi nemzetiségi önkormányzat részére a képviselõ-testület megalakulásáról szóló értesítés

alapján, az értesítésnek a támogatóhoz történõ beérkezésétõl számított harminc napon belül kerül sor a mûködési

költségvetési támogatás kincstár által történõ idõarányos folyósítására. A támogató a képviselõ-testület

megalakulásáról szóló értesítés beérkezésétõl számított 15 naptári napon belül a (2) bekezdés szerint intézkedik

a mûködési költségvetési támogatás folyósításáról.

3. A feladatalapú költségvetési támogatás

4. § (1) A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelõzõ tizenkét hónapban (a továbbiakban:

támogatási idõszak) mûködési költségvetési támogatásban részesülõ és mûködõ települési nemzetiségi

önkormányzatnak és területi nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján

nyújtható.

(2) Feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi

önkormányzat jogosult, amely

a) a támogatási idõszakban megtartott legalább négy képviselõ-testületi ülésre vonatkozó jegyzõkönyvét és

b) ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt képviselõ-testületi ülés egyikén

került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzõkönyvet

a támogató részére a fõvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül április 15-éig benyújtja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határnap jogvesztõ, a határnap eredménytelen elteltét követõen hiánypótlásra

nincs lehetõség.

(4) A feladatalapú költségvetési támogatási keretet a települési és területi önkormányzatok között fel kell osztani úgy,

hogy a területi önkormányzatok száma kétszeres szorzóval számítódik. A támogatási évben megállapított egy

pontszám forintértékét a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan a rendelkezésre álló

költségvetési keret és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja.

A települési és területi nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú költségvetési támogatása a pontszám

forintértékének és az önkormányzatnak megállapított pontszám szorzata.

(5) A feladatalapú költségvetési támogatás a Njtv. szerinti kötelezõ nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül

kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.

5. § (1) A támogató a 4. § (2) bekezdés alapján megküldött képviselõ-testületi jegyzõkönyvek – ideértve a testületi

jegyzõkönyvek mellékleteit és a testületi döntések alapjául szolgáló elõterjesztéseket is – alapján az 1. mellékletben

meghatározott szempontrendszer szerint települési nemzetiségi önkormányzatonként, területi nemzetiségi

önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó

pontszámokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pontszámokat és a képviselõ-testületi ülések dátumát a támogató honlapján június 15-éig

közzéteszi.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtõl számított 15 napon

belül észrevételt tehet. Az észrevételt a támogatóhoz elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani.

Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidõ jogvesztõ.
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(4) Az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat,

így különösen a képviselõ-testületi jegyzõkönyvek megküldési idõpontjának igazolását, illetve a hiányzó

képviselõ-testületi jegyzõkönyveket.

(5) Az észrevételt a támogató a beérkezését követõ 15 napon belül megvizsgálja és a megalapozott észrevételeknek

megfelelõen az (1) bekezdés szerinti pontszámokat módosítja. A támogató a támogatási döntést a módosított

pontszámok alapján július 31-éig hozza meg.

6. § (1) A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásnak a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi

nemzetiségi önkormányzat számára történõ folyósítása iránt július 31-éig a feladatalapú költségvetési támogatásban

részesülõ települési nemzetiségi önkormányzatok és területi nemzetiségi önkormányzatok jegyzékének és a

megállapított támogatási összegnek a kincstár részére történõ megküldésével intézkedik.

(2) A feladatalapú költségvetési támogatást a kincstár a támogató rendelkezõ nyilatkozatának kézhezvételét követõen

haladéktalanul folyósítja.

(3) A feladatarányos költségvetési támogatás települési nemzetiségi önkormányzat, területi nemzetiségi önkormányzat

által a költségvetési évben fel nem használt része a költségvetési évet követõ év június 30-áig kötelezettségvállalással

terhelhetõ.

4. A kiegészítõ támogatás

7. § (1) A költségvetési évben az 1. § (2) bekezdése szerinti elõirányzat október 31-ig kötelezettségvállalással nem terhelt

részét a támogató a feladatarányos támogatásra jogosult települési nemzetiségi önkormányzatok és területi

nemzetiségi önkormányzatok egyenlõ mértékû kiegészítõ támogatására fordítja.

(2) A kincstár az (1) bekezdés szerinti elõirányzat összegérõl haladéktalanul tájékoztatja a támogatót.

(3) A támogató a kiegészítõ támogatásról november 15-éig dönt, a kiegészítõ támogatás folyósítására egyebekben

a 3. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

II. FEJEZET

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

5. Az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik, és a nemzetiségi sajtó mûködési támogatása

8. § E fejezet alkalmazásában

a) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által költségvetési szervként vagy

nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettõl átvett, vagy más szervezettel közösen

mûködtetett, nyilvántartásba vett szervezet;

b) nemzetiségi sajtó: az a nemzetiségi idõszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy

– nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és kiadójával az országos

nemzetiségi önkormányzat a lap mûködésének támogatására megállapodást kötött, továbbá az az elektronikus

médium, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi

önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és mûködtetõjével az országos nemzetiségi

önkormányzat a médium mûködésének támogatására megállapodást kötött.

9. § Az országos nemzetiségi önkormányzat és intézménye, valamint a nemzetiségi sajtó az ezen alcímben meghatározott

költségvetési támogatására (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) jogosult. Nem nyújtható

támogatás az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény oktatási célú

tevékenységéhez.

10. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat az országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követõ 30 naptári

napon belül – egyéb esetben bármilyen adatváltozás esetén három naptári napon belül – benyújtja a támogatónak

egy-egy eredeti vagy hiteles másolati példányban

a) az országos nemzetiségi önkormányzat közgyûlése alakuló ülésének jegyzõkönyvét,

b) az országos nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételérõl szóló határozatot, ha a törzskönyvi

nyilvántartásba vételre sor került,
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c) az országos nemzetiségi önkormányzat elnökének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát,

d) a támogatni kívánt, az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévõ nemzetiségi önkormányzati

intézmények és nemzetiségi sajtó jegyzékét szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével és a 8. §

b) pontja szerinti megállapodást,

e) ha a támogatásban részesülõ nemzetiségi sajtó mûködtetõje nem az országos nemzetiségi önkormányzat,

akkor a támogatásban részesülõ nemzetiségi sajtó mûködtetõjének alapító okiratát, szervezeti és mûködési

szabályzatát, valamint a hatósági nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs határozatot,

f) az országos nemzetiségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetésérõl szóló, a bankszámlákat vezetõ

hitelintézetek által kiállított eredeti igazolást,

g) az országos nemzetiségi önkormányzat felhatalmazását a kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul

igénybe vett támogatás esetén, a támogató errõl szóló értesítése alapján, az f) pont szerinti bankszámlákat

beszedési megbízás alapján megterhelje, a kincstár javára,

h) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közölt adatokban bekövetkezõ

változást annak bekövetkeztét követõ három naptári napon belül hiteles módon igazolja és megküldi a

támogatónak,

i) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételérõl, hogy a kincstár a köztartozások

figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésbõl nyújtott

támogatások kedvezményezettjeinek vonatkozó jogszabályban rögzített adatait elektronikus úton megküldi

illetékes adóhatóság részére,

j) az országos nemzetiségi önkormányzat tárgyévre vonatkozó, közgyûlés által elfogadott költségvetését, annak

elfogadását követõ 15 napon belül.

(2) A támogatás negyedévenként egyenlõ részletekben történõ folyósítása iránt a támogató január 15-ig, ezt követõen

minden negyedév elsõ hónap 15. napjáig intézkedik a kincstárnál. A kincstár a rendelkezést követõ 5 munkanapon

belül haladéktalanul intézkedik a támogatás folyósítása iránt.

(3) A támogatásról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az országos nemzetiségi önkormányzat, az érintett

intézmény, az idõszaki lap kiadója, illetve az elektronikus médium mûködtetõje.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról az összevont költségvetési beszámolója

elfogadását követõ 15 napon belül – a központi költségvetésbõl nyújtott támogatások elszámolására vonatkozó

szabályozás szerinti – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a támogatónak.

6. A pályázat és egyedi kérelem útján nyújtott támogatások

11. § (1) A központi költségvetésben jóváhagyott nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésû elõirányzatból a nemzetiségek

önazonosságának megõrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra

nyújtható támogatás. A támogatás az elõbbi célokat megvalósító szervezetek részére pályázati úton, illetve kérelemre

nyújtható.

(2) A pályázat és egyedi kérelem útján nyújtott támogatás bonyolítása elektronikus pályázatkezelõ rendszeren keresztül

történik.

(3) A pályázónak (kérelmezõnek) az elektronikus pályázatkezelési rendszerben történõ regisztrációs díjat a nemzetiségi

célú elõirányzatokból nyújtott támogatások igénylése esetén évente egy alkalommal kell fizetnie. A regisztrációs díjat

a támogató a pályázati felhívásban határozza meg. A regisztrációs díj mértéke legalább ezer, legfeljebb ötezer forint

lehet.

12. § (1) A 11. § (1) bekezdése szerinti – a támogató által meghatározott pályázati prioritások alapján az Emberi Erõforrás

Támogatáskezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ) által közzétett pályázati felhívásra benyújtott – támogatási

igényekrõl a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a támogató dönt.

(2) A Bizottság legfeljebb kilenc fõbõl áll. A Bizottságba tagokat egyenlõ arányban delegálhat

a) az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok és

c) a Támogatáskezelõ.

(3) A Bizottság mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a Támogatáskezelõ látja el.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügye elbírálásában nem vehet részt.
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13. § (1) A támogatás elõfinanszírozás formájában történõ folyósítása esetén az egyösszegû kifizetésére a támogatott

tevékenység során keletkezõ költségek pénzügyi rendezése elõtt kerül sor.

(2) Ha a támogatás idõarányos kifizetésére a támogatási év június 30-ig nem kerül sor, ezt követõen a támogatás egy

összegben folyósítható.

(3) A támogatás kedvezményezettje a támogatott feladat megvalósítása során köteles a támogató által nyújtott

támogatás tényét honlapján, és a támogatás révén készült kiadványokon, nyomtatott anyagokon szöveggel,

rendezvények esetében szóbeli közléssel, továbbá logó feltüntetésével, kifüggesztésével – a támogatási

szerzõdésben meghatározott módon – jelezni.

III. FEJEZET

AZ E RENDELET ALAPJÁN NYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ELLENÕRZÉSE

14. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenõrzésére az államháztartásról szóló

törvényt és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletet kell alkalmazni azzal, hogy

helyszíni ellenõrzésre az országos nemzetiségi önkormányzat székhelyén vagy telephelyén is sor kerülhet.

(2) A kedvezményezett ellenõrzéstûrési kötelezettségének felróható magatartásával való olyan megszegése esetén,

amely az ellenõrzõ szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató az esedékes költségvetési támogatás folyósítását

az ellenõrzés lefolytatásának ismételt lehetõvé tételéig– a támogatói okirat visszavonása vagy a támogatói

szerzõdéstõl való elállás helyett – felfüggesztheti.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2)–(4) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

16. § 2013. december 31-éig az egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó mûködési költségvetési támogatás összege

az egy települési nemzetiségi önkormányzatra jutó mûködési költségvetési támogatás kétszerese.

17. § Hatályát veszíti a nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának

rendjérõl szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A feladatalapú költségvetési támogatás elbírálásának szempontrendszere

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggõ feladatok:
a nemzetiségi önkormányzat mûködési területén
a nemzetiségi közösséget megilletõ jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel
kapcsolatos ügyekben, a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott,
az anyanyelv használatával a nemzetiségi önkormányzat mûködési területén ellátási kötelezettséggel rendelkezõ
intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok
kivételével), továbbá a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerõsítését, neveléshez,
neveléshez-oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fûzõdõ jogainak érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési,
véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselõ-testületi
döntések:

1 döntés: 0–5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggõ feladatok:
kulturális, közmûvelõdési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok, hagyományápolással, közgyûjteményekkel,
média-ügyekkel összefüggõ intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok ellátása, a nemzetiségi
önkormányzat mûködési területén (intézményi társulásban résztvevõ települési nemzetiségi önkormányzat esetén
a társulás illetékességi területe tekintendõ mûködési területnek) a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási
feltételeinek bõvítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselõ-testületi döntések;
a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötõdõ történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával
kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban mûködõ)
közmûvelõdési intézménnyel, közgyûjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását, más fenntartó által
helyben mûködtetett közmûvelõdési intézménnyel, közgyûjteménnyel, médiával való együttmûködést, az
anyaországi kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat mûködési
területén megvalósuló kulturális jellegû programok szervezését szolgáló képviselõ-testületi döntések:

1 döntés: 0–5 pont

Maximális pontszám: 50 pont

3. A nemzetiségi léttel összefüggõ egyéb feladatok:
a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttmûködést, a helyi anyanyelvû hitéleti tevékenység támogatását
szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó
képviselõ-testületi döntések,
társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttmûködést szolgáló,
az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselõ-testületi
döntések, valamint ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében intézményalapítói,
továbbá szervezési, együttmûködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselõ-testületi döntések, nemzetiségi
közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében:

1 döntés: 0–5 pont

Maximális pontszám: 20 pont

ELÉRHETÕ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont
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A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.)

2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában földhasználó: az érvényes földhasználati jogcím, illetve tulajdonjog, haszonélvezeti jog,

vagyonkezelõi jog alapján termõföldet használó, és a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.)

elõírása alapján földhasználati bejelentésre kötelezett magánszemély, illetõleg gazdálkodó szervezet.”

(2) A Fönyr. 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ahol e rendelet adatlapra utal, ott a Tft. 25/B. § (2) bekezdése szerinti bejelentési adatlapot, valamint a Tft.

25/B. § (4a) bekezdésében meghatározott esetben benyújtott változás-bejelentési adatlapot is érteni kell.”

2. § A Fönyr. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § A földhasználati lap I. része a földhasználó következõ adatait tartalmazza:

a) magánszemély földhasználó

aa) természetes személyazonosító adatai,

ab) személyi azonosítója,

ac) állampolgársága,

ad) lakcíme,

ae) annak megjelölése, hogy a földhasználó családi gazdálkodónak minõsül, továbbá ez esetben a családi gazdaság

nyilvántartási száma;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó

ba) megnevezése,

bb) székhelye (telephelye),

bc) statisztikai azonosítója (törzsszám),

bd) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében

a cégjegyzékszám.”

3. § A Fönyr. 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A földhasználati nyilvántartásba-vétel iránti eljárás (a továbbiakban: eljárás) az adatlapnak, a Tft. 25/B. §

(3) bekezdésében meghatározott esetben az adatlapnak és a hozzá csatolt szerzõdés eredeti példányának vagy

közjegyzõ által hitelesített másolatának (a továbbiakban együtt: szerzõdés) a földhivatalhoz történõ benyújtásával

(a továbbiakban: bejelentés) indul.

(2) A termõföld használatát az adatlap, valamint a hozzá csatolt szerzõdés alapján kell nyilvántartásba venni.

A bejelentési adatlap adattartalmát az 1. számú, a változás-bejelentési adatlap adattartalmát a 3. számú melléklet

határozza meg. Az e bekezdés szerinti adatlapokat a vidékfejlesztési miniszter rendszeresíti, és azokat közzé kell tenni

a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján.”

4. § A Fönyr. a 6. §-t követõen az alábbi 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználónak az 5. számú mellékletben

meghatározott azonosító adatközlési adatlap benyújtásával kell eleget tennie a Tft. 25/G. §-ában meghatározott

azonosító adatközlési kötelezettségének.

(2) Az azonosító adatközlési adatlaphoz magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót

tartalmazó okirat másolatát kell csatolni, azzal, hogy a gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a 6. §

(3)–(5) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

(3) Ha a földhivatal a bejelentett azonosító adatok ellenõrzése során hiányosságot, vagy ellentmondást tapasztal,

a földhasználót a bejelentéstõl számított 15 napon belül hiánypótlásra hívja fel, vagy a földhasználót adategyeztetés

céljából személyes meghallgatásra hívja be, aki ennek köteles eleget tenni.
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(4) A földhivatal a bejelentett azonosító adatokat nyilvántartásba veszi és errõl az azonosító adatközlési adatlap

másolatának „Az azonosító adatok nyilvántartásba vétele megtörtént” záradékkal ellátott példánya megküldésével

értesíti a földhasználót.

(5) Ha a földhivatal az azonosító adatközlési adatlapon szereplõ adatoknak a nyilvántartásba való bejegyzésekor

azt észleli, hogy azok bejegyzése más földhivatal részérõl már megtörtént, az adatlap másolatát „Az azonosító adatok

nyilvántartásba vétele más földhivatal részérõl már megtörtént” záradékkal látja el. Errõl a földhasználót értesítenie

nem kell.”

5. § A Fönyr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Ha a földhivatal megállapítja, hogy a földhasználati bejelentés hiányos, a földhasználót a bejelentés

benyújtásától számított 15 napon belül – határidõ megjelölésével – a hiányosság pótlására szólítja fel.

(2) A nyilvántartásbavétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha a földhasználó a megadott határidõn belül a hiányosságot

nem pótolta.”

6. § A Fönyr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A földhasználó a földhasználati lap I. részében meghatározott adatainak a megváltozását – a Tft. 25/B. §

(4a) bekezdésében meghatározott határidõn belül – köteles a változás-bejelentési adatlap benyújtásával bejelenteni

a földhivatalnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csõdeljárása, felszámolása és

kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint a cég

nevében kötelezõen használandó toldat miatt a cég megnevezésében bekövetkezett változás bejelentésére is.

(3) Az 5. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat a földhasználó – a Tft. 25/B. §

(4a) bekezdésében meghatározott határidõn belül – köteles a változás-bejelentési adatlap vagy a változás-bejelentési

adatlap és a hozzá csatolt szerzõdés benyújtásával bejelenteni a földhivatalnak.

(4) Ha a használt területnek a – 8. § szerinti – földrészleten belüli elhelyezkedésében következett be változás,

a földhasználó a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen köteles a változást bejelenteni, azzal, hogy

a változás-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell a 8. §-ban meghatározott vázlatot.

(5) A földhivatal a (3) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból átvezeti

a földrészletnek az 5. § (1) bekezdés c), g), h) és i) pontja szerinti adataiban bekövetkezett és az

ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat (a továbbiakban: adatváltozás), ha a földrészletnek

az adatváltozást megelõzõen bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke az adatváltozást

követõen nem változik.

(6) A földhivatal a változások átvezetését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges

másolata megküldésével közli a földhasználóval és a használatba adóval.”

7. § A Fönyr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A termõföld használatának nyilvántartásból való törlésére

a) hivatalból, vagy

b) a földhasználó, illetve a használatba adó kérelme alapján, a 4. számú melléklet szerinti törlés-bejelentési adatlap

benyújtásával

kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a földhivatal hivatalból törli a termõföld használatának nyilvántartását, ha a

használat megszûnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszûnése akkor állapítható meg kétségtelenül,

ha a bejegyzett használat idõtartama lejárt, vagy a tulajdonos, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezõ által bejelentett földhasználat esetén a tulajdonos, vagy a haszonélvezõ az ingatlan-nyilvántartás

alapján elhalálozott, illetve jogutód nélkül megszûnt.

(3) Ha a használat tulajdonjog, vagy törvényen alapuló vagyonkezelõi jog, illetve haszonélvezeti jog alapján került

bejegyzésre, a használat törlésére – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a földhasználó kérelme

alapján kerülhet sor.

(4) Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szûnik meg, a földhasználó, vagy a használatba

adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot

vagy a közös megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. A felmondást elfogadó nyilatkozat hiányában
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a törlés-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a jogerõs bírói ítéletet, amely bizonyítja, hogy a szerzõdéses

jogviszony jogszerûen került felmondásra, vagy a felmondás a szerzõdéses jogviszonyt megszüntette.”

8. § (1) A Fönyr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából – lekérdezés útján megjelenített – földhasználati lap

másolatával, valamint a 17/A. §-ban meghatározott földhasználati összesítõ kiadásával teljesíthetõ adatszolgáltatás.”

(2) A Fönyr. 17. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A földhasználati lap másolat nem tartalmazza a magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót,

állampolgárságot, és a születési hónapot, napot, a gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai

azonosítót”.

9. § A Fönyr. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) A Tft. 25/C. § (3b) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítõt az érintett földhivatalok útján

a Földmérési és Távérzékelési Intézet elektronikus formában, adatátviteli vonalon keresztülszolgáltatja.

(2) A földhasználati összesítõ tartalmazza:

a) a földhasználónak a földhasználati lap I. részében foglalt adatait, kivéve a magánszemély földhasználó esetében

a személyi azonosítót, az állampolgárságot, és a születési hónapot, napot, a gazdálkodó szervezet földhasználó

esetében a statisztikai azonosítót (törzsszám);

b) a földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó által használt valamennyi földterület területét hektárban

(tízezred pontossággal) és aranykorona értékét (AK) (két tizedes pontossággal) jogcímenkénti bontásban, valamint

összesítve;

c) a földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó által használt földterületek fekvése szerint illetékes

földhivatalok megnevezését.

(3) A földhasználati összesítõt a Tft. 25/C. § (3c) bekezdés a) pontjában meghatározott személy papír alapon a

földhivatalban igényelheti.

(4) A földhasználati összesítõ a Tft. 25/C. § (3c) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervek részére kizárólag

adatátviteli vonalon keresztül, elektronikus formában szolgáltatható.

(5) ATft. 25/C. § (3c) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervnek a szolgáltatás igénybevételekor meg kell

jelölnie a feladata ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez

az adatszolgáltatást kéri.

(6) A földhasználati összesítõt a következõ szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „A földhasználati összesítõ

a megadott adatok alapján azonosított földhasználónak a kiadást megelõzõ napig a földhasználati nyilvántartásba

bejegyzett használatainak országosan összesített adatait tartalmazza”.

(7) Ha a földhasználati összesítõ lekérdezése a lekérdezõ által megadott adatok alapján eredménytelen volt, errõl

a lekérdezéshez felhasznált adatokat és a lekérdezés eredményét tartalmazó, „A megadott adatok alapján

földhasználati összesítõ nem készíthetõ” szövegû záradékkal ellátott igazolást kell kiadni.”

10. § A Fönyr. 19/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A személyi és a statisztikai azonosító kizárólag a földhasználati összesítõ készítésére használható fel.”

11. § A Fönyr. a következõ 21. §-sal egészül ki:

„21. § (1) E rendeletnek a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 1. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (1a) bekezdését,

b) 3. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdését,

c) 5. §-ával megállapított 11. §-át,

az Mr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben, és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Mr. 6. §-ával megállapított 13. §-át az Mr. hatályba lépését követõen indult eljárásokban kell

alkalmazni.”

12. § A Fönyr. 6. § (3) és (4) bekezdésében a „jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet” szövegrész helyébe

a „gazdálkodó szervezet” szöveg lép.
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13. § (1) A Fönyr. 1. és 2. számú melléklete az 1. és 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Fönyr. a 3–5. melléklet szerinti 3–5. számú melléklettel egészül ki.

14. § Hatályát veszti a Fönyr.

a) 2. § (4) bekezdésében a „bejelentési” szövegrész;

b) 6/A. §-a;

c) 5. számú melléklete.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § 2013. február 2-án lép hatályba.

(3) A 8. § (1) bekezdése, a 9. és 10. §, valamint a 14. § b) és c) pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Fönyr. 1. számú melléklet I. pont 1.1. és 1.2. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

[A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmezõ által megadandó tartalmi elemek:

A kérelmezõ adatai:]

„1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.”

2. A Fönyr. 1. számú melléklet I. pont 2. b) alpontja helyébe a következõ alpont lép:

[ A használt földterületekre vonatkozó következõ adatok földrészletenkénti bontásban:]

„b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,”

3. A Fönyr. 1. számú melléklet I. pont 3. pontja helyébe a következõ alpont lép:

„3. A használatba adó adatai (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezeti jogon, alapul):

a) a magánszemély használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;

b) a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá

a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.”

4. A Fönyr. 1. számú melléklet I. pont 4. pontja a következõ d) és e) alponttal egészül ki:

[ A földhasználó nyilatkozata]

„d) arról, hogy családi gazdálkodónak minõsül;

e) cég esetén arra vonatkozóan, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás

tartalmazza-e.”

5. A Fönyr. 1. számú melléklet I. pont 5. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

„5. A használatba adó aláírása és az aláírás dátuma (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul).”

6. A Fönyr. 1. számú melléklet II. pont 5. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

„5. Mellékelt okiratok, szerzõdések száma.”
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2. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Fönyr. 2. számú melléklet I. pont 1.2. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

[ A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmezõ által megadandó tartalmi elemek:

A kérelmezõ adatai:]

„1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) székhelye (telephelye),

c) statisztikai azonosítója (törzsszám),

d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

e) bélyegzõlenyomata.”

3. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A változás-bejelentési adatlap tartalma

I. A változás-bejelentési adatlapon a bejelentõ által megadandó tartalmi elemek:

1. A földhasználó adatai változás elõtt/változás után:

1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.

2. A használt földterületekre vonatkozó adatok változás elõtt/változás után földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,

c) a használat jogcíme,

d) annak megjelölése, hogy a bejelentõ a teljes földrészletet használja-e,

e) ha a bejelentõ nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy vázlatot mellékelt-e,

f) a használt terület nagysága (ha, m2),

g) a használt terület aranykorona-értéke (AK),

h) a használat kezdõ idõpontja (év, hó, nap),

i) a használat lejárati idõpontja (év, hó, nap),

j) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, mûvelési ágai,

minõségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).

3. A használatba adó adatai (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezeti jogon alapul):

a) a magánszemély használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;

b) a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá a

képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.

4. A földhasználó nyilatkozata

a) arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek, és a földhasználat törvényben foglalt korlátozásba nem ütközik;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített

adatok változatlanok-e;
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c) szívességi földhasználat jogcímén bejelentett földhasználat esetén arról, hogy a földhasználó a használatba adó

közeli hozzátartozója;

d) arról, hogy családi gazdálkodónak minõsül,

e) cég esetén arra vonatkozóan, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás

tartalmazza-e.

5. A használatba adó aláírása és az aláírás dátuma (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul).

6. A földhasználó magánszemélynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselõjének az aláírása és az aláírás

dátuma.

II. A változás-bejelentési adatlapon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:

1. A földhivatal bélyegzõje.

2. A változás-bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Benyújtott pótlapok száma.

5. Mellékelt okiratok, szerzõdések száma.

6. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj.

7. Annak megállapítása, hogy a változás nyilvántartásba vétele megtörtént.

8. Az ügyintézõ aláírása.”

4. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A törlés-bejelentési adatlap tartalma

I. A törlés-bejelentési adatlapon a bejelentõ által megadandó tartalmi elemek:

1. A földhasználó adatai:

1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.

2. A megszûnt használattal érintett földterületekre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,

c) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, és a használat megszûnése kizárólag

alrészletet érint, a megszûnt használattal érintett alrészlet jele, mûvelési ága, minõségi osztálya, valamint terület

nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).

3. A földhasználó nyilatkozata

a) arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített

adatok változatlanok-e;

c) cég esetében arról, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

4. A használatba adó aláírása és az aláírás dátuma (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul).
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5. A földhasználó magánszemélynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselõjének az aláírása és az aláírás

dátuma.

II. A törlés-bejelentési adatlapon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:

1. A földhivatal bélyegzõje.

2. A törlés-bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Benyújtott pótlapok száma.

5. Mellékelt okiratok, szerzõdések száma.

6. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj.

7. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásból való törlés megtörtént.

8. Az ügyintézõ aláírása.”

5. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Azonosító adatközlési adatlap tartalma

I. Az azonosító adatközlési adatlapon a földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználó

által megadandó tartalmi elemek:

1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.

2. A földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználó által használt és a földhasználati

nyilvántartásba bejegyzett földterületekre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma.

3. A földhasználó nyilatkozata arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek.

4. A földhasználó magánszemélynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselõjének az aláírása és az aláírás

dátuma.

II. Az azonosító adatközlési adatlapon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:

1. A földhivatal bélyegzõje.

2. Az adatközlési bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy az azonosító adatok nyilvántartásba vétele megtörtént.

6. Az ügyintézõ aláírása.”
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A Kormány 430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hivatalos földrajzi nevek típusai a következõk:)

„g) igazgatásiterület-név: az ország közigazgatási, illetve statisztikai, tervezési és területfejlesztési célokra kialakított

területi egységeinek (megye, régió, járás, kistérség stb.) neve;”

2. § Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Nemzetiségi nyelvû hivatalos földrajzi név: a helységeknek és az országban található földfelszíni részleteknek az ott

élõ nemzetiség által használt történelmileg kialakult földrajzi neve (pl. Lórév = �����, Szentpéterfa = Petrovo Selo,

Óbánya = Altglashütte, Alcsevica, Gropcsica).”

3. § Az R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A földrajzi nevek megállapításával összefüggõ feladatok ellátására a térképészetért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) mellett Földrajzinév-bizottság (a továbbiakban: Bizottság) mûködik. Ügyrendjét

a Bizottság maga határozza meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.

(2) A Bizottságba képviselõt jelöl

a) a miniszter a nagy méretarányú állami térképekkel és térképi adatbázisokkal, valamint a természetvédelemmel

és vízüggyel összefüggõ földrajzi nevekkel, illetve a földrajzi nevek nyilvántartásával,

b) a Kormány nemzetpolitikáért felelõs tagja a külhoni magyar földrajzi nevekkel,

c) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a területszervezéssel és az önkormányzatok hatáskörébe tartozó

földrajzi nevekkel,

d) a honvédelemért felelõs miniszter a közepes és kis méretarányú állami topográfiai térképi adatbázisokkal

és térképekkel, illetve a honvédelmi célú térképészettel,

e) a közlekedésért, a területfejlesztésért, a postaügyért, illetve az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter a vasúti

közlekedéssel, a közúti közlekedéssel, a légi közlekedéssel, a víziközlekedéssel, az úthálózattal, a területfejlesztéssel,

valamint a postai és hírközlési ügyekkel összefüggõ földrajzi nevekkel,

f) a külpolitikáért felelõs miniszter a külföldi államok magyar nevével,

g) az oktatásért, kultúráért, illetve a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszter az oktatással és a kulturális értékek

védelmével, valamint a nemzetiségi nyelvû földrajzi nevekkel,

h) a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke Magyarország Helységnévtára és Magyarország

Közigazgatási Helynévkönyve szerkesztésével összefüggõ földrajzi nevekkel, valamint a népszámlálással és

a településstatisztikával

kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.

(3) A miniszter egy-egy tag jelölésére kéri fel

a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságát a földrajzi

nevek helyesírásával,

b) az MTA Nyelvtudományi Intézetét a földrajzi nevek névtani, nyelvjárási kérdéseivel,

c) az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetét a földrajzi nevek történeti hátterével,

d) az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetét a földrajzi tájbeosztásokkal

összefüggõ földrajzi nevekkel,

e) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékét a térképtudománnyal,

geoinformatikával összefüggõ földrajzi nevekkel

kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.”
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4. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Bizottság véleményezi a 2. § (3) bekezdés f)–k) pontjaiban meghatározott hivatalos földrajzi nevekre vonatkozó

javaslatokat.”

5. § Az R. 4. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Bizottság a feladatkörébe tartozó hivatalos földrajzi neveket illetõen a javaslat benyújtásától számított

kilencven napon belül hoz döntést, formál véleményt vagy foglal állást.”

6. § Az R 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) Magyarország hivatalos földrajzi neveit a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló törvény

(a továbbiakban: Fttv.) rendelkezése alapján – az állami alapadatok és térképi adatbázisainak vonatkoztatási és vetületi

rendszerérõl, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról és az állami

átvétel rendjérõl szóló miniszteri rendelet szerinti vetületi rendszerben meghatározott koordinátákkal ellátva –

a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a Földrajzinév-tárban nyilvántartja, és azt folyamatosan vezeti.

(2) A Földrajzinév-tár az Fttv. rendelkezése szerinti hivatalos földrajzi neveket tartalmazza. Ezek közül

az igazgatásiterület- és helységneveket a KSH által kiadott Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve szerint,

a településrészneveket Magyarország Helységnévtára adatainak felhasználásával kell feltüntetni. A Földrajzinév-tár

a (felsorolt típusokban) megállapított nemzetiségi nyelvû földrajzi neveket is tartalmazza.

(3) A Földrajzinév-tár tartalmazza az Fttv. 21. § (4) bekezdés rendelkezése szerinti földrajzi neveket, továbbá földrajzi

megjelöléseket az illetékes települési önkormányzat közlése szerint.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a helységenként helyszínen egyeztetett és nyilvántartásba

vett földrajzi nevekrõl az illetékes települési önkormányzat jegyzõjét névjegyzék és térképvázlat megküldésével

tájékoztatja.

(5) A Földrajzinév-tár adatai nyilvánosak és a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérõl, szolgáltatásáról

és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet által meghatározott térítés ellenében mindenki

számára hozzáférhetõk.”

7. § Az R.

a) 4. § (6) bekezdésében a ,,helyi” szövegrész helyébe a ,,települési”,

b) 4. § (6) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében a ,,kisebbségi” szövegrészek helyébe a ,,nemzetiségi”,

c) 5. § (1) bekezdésben a ,,települési és a helyi kisebbségi” szövegrész helyébe a ,,települési önkormányzat

és a nemzetiségi”

szöveg lép.

8. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 431/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. mûködésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési
Programmal összefüggõ módosításáról

A Kormány a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának

biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. mûködésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. alcíme helyébe a következõ Fejezet lép:

„I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában

1. adós: az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programba (a továbbiakban: Program) vonható háztartás

által lakott lakóingatlan kényszerértékesítésre történõ kijelölését megalapozó tartozás azon hiteladósa vagy

zálogkötelezettje, akinek a lakóingatlan a kényszerértékesítésre kijelölés idõpontjában a tulajdonában állt;

2. bérbeadó: a lakóingatlan és a lakhatási célú ingatlan tekintetében a Nemzeti Eszközkezelõ, ha a lakóingatlan

önkormányzati tulajdonba kerül, a tulajdonos települési önkormányzat;

3. bérleti szerzõdés: a bérbeadó és a bérlõ között a lakóingatlan és a lakhatási célú ingatlan tekintetében megkötött

határozatlan idejû lakásbérleti szerzõdés;

4. bérlõ: a hiteladós vagy zálogkötelezett, akivel a bérbeadó bérleti szerzõdést köt;

5. együttköltözõ háztartás: az e rendelet szerinti pályázati eljárásban nyertes adósnak elhelyezést biztosító lakhatási

célú ingatlanba költözõ természetes személyek közössége;

6. keresõtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve

a) a jogszabály alapján tiszteletdíjjal járó tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér

30 százalékát nem haladja meg,

b) a mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi

jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni,

c) a közérdekû önkéntes tevékenységet,

d) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenységet, ha

annak ellenértéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, továbbá

keresõtevékenységet folytatónak kell tekinteni az egyéni vállalkozót, azt a személyt, aki gazdasági társaság

tevékenységében személyes közremûködés vagy mellékszolgáltatás keretében történõ munkavégzés útján vesz részt,

aki a társaság vezetõ tisztségviselõje vagy akinek a létesítõ okiratban közremûködési vagy munkavégzési

kötelezettsége, illetve joga fel van tüntetve;

7. lakbér: a bérlõ által a lakóingatlan vagy a lakhatási célú ingatlan használatáért, valamint a bérleti szerzõdésben

rögzített egyéb – a bérbeadó által biztosított – szolgáltatásért a bérbeadónak havi rendszerességgel fizetendõ díj.”

2. § Az R. az e rendelet hatálybalépésekor hatályos 2. és 3. alcímét magában foglaló módon a következõ fejezetcímmel

egészül ki:

„II. FEJEZET

A MEGVÉTELRE FELAJÁNLOTT LAKÓINGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁNAK SZABÁLYAI”

3. § Az R. a következõ III. Fejezettel egészül ki:

„III. FEJEZET

A PROGRAM KERETÉBEN FELÉPÜLÕ LAKHATÁSI CÉLÚ INGATLANOK BÉRLÕINEK KIVÁLASZTÁSÁRA

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3/A. A pályázat benyújtására való jogosultság
4/A. § (1) A Program keretében felépülõ lakhatási célú ingatlanokban történõ elhelyezésére pályázatot nyújthat be

az adós, ha
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a) a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl

szóló 2011. évi LXXV. törvény 4. alcíme alapján 2011. október 1-je és 2012. november 30-a között kényszerértékesítésre

kijelölt lakóingatlanán (a továbbiakban: kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlan) a hitelezõ javára 2009. december

30-át megelõzõen megkötött jelzáloghitel-szerzõdés alapján jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot;

b) a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlan tulajdonjogát elvesztette vagy a pályázati döntés meghozataláig

várhatóan el fogja veszíteni;

c) a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlanának a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi

értéke Budapesten vagy megyei jogú városban a huszonötmillió forintot, más településen a húszmillió forintot nem

haladta meg;

d) bejelentett lakóhelye

da) a 2012. december 1-jét megelõzõen kényszerértékesített lakóingatlan esetében a kényszerértékesítés

idõpontjában, vagy

db) a 2012. december 1-jét megelõzõen nem kényszerértékesített lakóingatlan esetében 2012. december 1-jén, majd

azt követõen a pályázat benyújtásáig folyamatosan

a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlan;

e) más lakhatást biztosító használati joga a pályázat benyújtásának idõpontjában nincs, vagy az az adott ingatlanban

az adós háztartásának lakhatását csak az egy lakásban lakó személyekre a lakáscélú állami támogatásokról szóló

kormányrendelet alapján számítandó méltányolható lakásigényre vonatkozó szabályozás megsértésével

valósulhatna meg, és

f) a háztartásában a pályázat benyújtásának idõpontjában legalább egy

fa) családi pótlékra jogosító, vagy

fb) családi pótlékra nem jogosító, de nevelési-oktatási vagy felsõoktatási intézményben tanulmányokat folytató és a

25. életévét még be nem töltött

gyermek van.

(2) Ha a pályázatot benyújtó adós a pályázati döntés meghozatalának idõpontjáig a kényszerértékesítésre kijelölt

lakóingatlan tulajdonjogát nem veszíti el, de az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, és

a Program Bírálati Bizottság a pályázatkezelõ döntési javaslata alapján a pályázatát támogatja, vele a bérleti szerzõdés

megköthetõ. Ebben az esetben a bérleti szerzõdésben rögzíteni kell, hogy ha a szerzõdés hatálybalépésének napjától

számított egy éven belül a tulajdonjog nem szûnik meg, a lakásbérleti szerzõdés a hatályba lépésének napjától

számított egy év elteltével megszûnik.

3/B. A pályázati eljárás
4/B. § A Programmal kapcsolatosan e Fejezetben meghatározott pályázatkezelõi feladatokat – a szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszterrel kötött megállapodás alapján – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

(a továbbiakban: pályázatkezelõ) látja el.

4/C. § (1) A pályázatot két példányban – az egyik példányt elektronikus úton, a pályázatkezelõ által erre a célra

rendszeresített elektronikus adatlap kitöltésével, a másik példányt postai úton, a kinyomtatott és a pályázó által aláírt

pályázati adatlap papír alapon történõ megküldésével – a 3. mellékletben meghatározott idõpontig kell benyújtani

a pályázatkezelõhöz.

(2) A pályázat postai úton megküldött példánya esetében a benyújtási határidõ akkor minõsül megtartottnak,

ha az adatlapot – igazolható módon – legkésõbb az (1) bekezdés szerinti határnapon postára adták.

(3) Az adós a pályázati adatlapon nyilatkozik

a) a 4/A. § (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott feltételek fennállásáról,

b) a háztartás keresõtevékenységet folytató vagy azon tagjainak számáról, akik állásukat 2008. szeptember 30-át

követõen veszítették el,

c) a nyertes pályázat esetén várhatóan vele együtt költözõ háztartástagok számáról.

(4) A pályázat elektronikus úton kitöltött példányához – szkennelt formában – csatolni kell

a) a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlanról kiállított, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,

b) a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlan kényszerértékesítésre történõ kijelölésérõl szóló értesítést, vagy ennek

hiányában a hitelezõ igazolását arról, hogy az adós lakóingatlanát a 2011. október 1-je és 2012. november 30-a közötti

idõszakban kényszerértékesítésre kijelölte,

c) a hitelezõ arra vonatkozó igazolását, hogy a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlanra a jelzálogjogot

2009. december 30-a elõtt megkötött jelzáloghitel-szerzõdés alapján jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba,
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d) a hitelezõ arra vonatkozó igazolását, hogy a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés

megkötésekor megállapított forgalmi értéke a 4/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mértéket nem haladta

meg.

(5) A hitelezõ a (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti igazolásokat az adós kérelmére, a kérelem kézhezvételétõl számított

8 napon belül állítja ki. Ha a kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlanra az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint több

hitelezõ javára is bejegyeztek jelzálogjogot, a hitelezõ számára e rendeletben meghatározott kötelezettségeket az

a hitelezõ teljesíti, amelyik a kényszerértékesítést kezdeményezte.

(6) A pályázat elektronikus példányának kitöltéséhez, az igazolások elektronikus változatának elõállításához és

a pályázatkezelõ részére történõ megküldéséhez a családsegítést nyújtó szolgáltató – a pályázatot benyújtó adós

kérésére – segítséget nyújt.

4/D. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a) azt a benyújtási határidõ leteltét követõen nyújtották be, vagy

b) az adós a 4/C. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat nem csatolta a pályázat elektronikus példányához.

(2) A pályázatkezelõ az érvényes pályázatot benyújtó és a jogosultsági feltételeknek megfelelõ adósok között

a pályázatban közölt adatok alapján rangsort állít fel.

(3) A rangsorolás tekintetében elõnyben kell részesíteni a pályázót, ha a pályázó vagy együttköltözõ háztartásának

valamely tagja keresõtevékenységet folytat vagy állását 2008. szeptember 30-át követõen veszítette el.

(4) A pályázatkezelõ – (2) és (3) bekezdésnek megfelelõen felállított rangsor szerinti sorrendben – az adósnál személyes

megkeresés útján környezettanulmányt készít. A környezettanulmányt a rangsornak megfelelõen haladva annyi

pályázó tekintetében kell lefolytatni, hogy az lehetõvé tegye az e rendeletben meghatározott számú, az együttköltözõ

háztartás nagyságához igazodóan kategóriákba sorolt lakhatási célú ingatlanok bérlõinek kiválasztására vonatkozó

döntési javaslat elkészítését.

(5) A környezettanulmány keretében a pályázatkezelõ vizsgálja a pályázó adós és együttköltözõ háztartásának

a) támogató kapcsolatait, hátterét, erõforrásait és jövedelmi-vagyoni viszonyait,

b) munkaerõ-piaci helyzetét, képzettségét, munkatapasztalatát,

c) élethelyzetébõl fakadó személyes kötelékeit (gyermekek iskolája, jelenleg meglévõ munkalehetõségek),

d) törekvéseit, céljait, elképzeléseit, valamint – álláskeresõ családtag, háztartástag esetén – a közfoglalkoztatásban

való részvételre való hajlandóságot.

3/C. A pályázat elbírálása
4/E. § (1) A pályázatkezelõ a benyújtott pályázati adatlapok, valamint az elvégzett környezettanulmány alapján

– a 4/D. § (4) bekezdése szerinti kategóriánként elkülönítve – a 3. mellékletben meghatározott idõpontig döntési

javaslatot készít a Program Bírálati Bizottság számára.

(2) A Program Bírálati Bizottság tagjainak nevét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a kormányzati

honlapon legkésõbb a 3. mellékletben meghatározott idõpontig közzéteszi. A Program Bírálati Bizottság

az ügyrendjét maga állapítja meg. A Program Bírálati Bizottság tagjait a Programmal összefüggésben elvégzett

tevékenységükért külön díjazás nem illeti meg.

(3) A Program Bírálati Bizottság a 3. mellékletben meghatározott idõpontig – a 4/D. § (4) bekezdése szerinti

kategóriánként elkülönítve –

a) ötven darab legfeljebb 4 fõbõl álló,

b) húsz darab legfeljebb 5 fõbõl álló, és

c) tíz darab legfeljebb 6 fõbõl álló

együttköltözõ háztartás elhelyezését biztosító lakhatási célú ingatlanban történõ elhelyezésre benyújtott pályázat

kiválasztásáról dönt.

(4) A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

4/F. § A pályázat eredményérõl a pályázót – a Program Bírálati Bizottság 4/E. § (3) bekezdése szerinti döntését követõ

5 munkanapon belül – a pályázatkezelõ postai úton, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó általános szabályok

szerint értesíti.

4/G. § Az adós által a pályázati eljárásban közölt adatokat a pályázatkezelõ a pályázati döntés meghozatalától

számított 5 évig kezeli.”
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4. § Az R. az e rendelet hatálybalépésekor hatályos 4–7. alcímét magában foglaló módon a következõ fejezetcímmel

egészül ki:

„IV. FEJEZET

A BÉRLETI SZERZÕDÉS SZABÁLYAI , VALAMINT A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

KIZÁRÓLAGOS JOG ALAPJÁN TÖRTÉNÕ KIJELÖLÉS”

5. § Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Program keretében felépülõ lakhatási célú ingatlanok esetében a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke

a bérleti szerzõdés megkötésének évében

a) a 4/E. § (3) bekezdés a) pontja szerinti méretû ingatlan esetén nettó 16 800,0 Ft,

b) a 4/E. § (3) bekezdés b) pontja szerinti méretû ingatlan esetén nettó 19 500,0 Ft,

c) a 4/E. § (3) bekezdés c) pontja szerinti méretû ingatlan esetén nettó 21 100,0 Ft.”

6. § Az R. 8. alcímének címe helyébe a következõ fejezetcím lép:

„V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”

7. § Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

8. § Az R.

a) 5. § (1) bekezdésében a „mértéke” szövegrész helyébe a „mértéke – az (1a) bekezdés szerinti kivétellel –„ szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés alapján megállapított” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés alapján

megállapított, illetve az (1a) bekezdésben meghatározott” szöveg,

c) 10. §-ában az „az ingatlant, a bérbeadó a lakóingatlan” szövegrész helyébe az „a lakóingatlant vagy a lakhatási célú

ingatlant, a bérbeadó annak” szöveg

lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 431/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A III. Fejezetben meghatározott egyes eljárási cselekményekre vonatkozó határnapok

A B C D E

1
Ütem megjelölése A pályázat benyújtása

A Program Bírálati
Bizottsága tagjai nevének

közzététele

A döntési javaslat
megtétele

A döntés meghozatala

2 I. 2013. február 15. 2013. március 14. 2013. március 20. 2013. március 25.

”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete
a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) az 1000 GHz-ig terjedõ rádiófrekvenciás tartományon belüli frekvenciasávok

aa) rádiószolgálatok számára történõ felosztására, valamint polgári, nem polgári és közös célú felhasználásra

történõ megosztására, továbbá az egyes rádiószolgálatokhoz és rádióalkalmazásokhoz rendelt

frekvenciasávok felhasználásának elõkészítésére, megnyitására, korlátozására, valamint

ab) nagyfrekvenciás berendezések általi igénybe vételének

meghatározására,

b) a frekvenciát igénylõ, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás

berendezést gyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi

személyiség nélküli szervezetekre,

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra, mint polgári frekvenciagazdálkodó hatóságra (a továbbiakban: polgári

frekvenciagazdálkodó hatóság) és

d) a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóságra (a továbbiakban: nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság)

terjed ki.

(2) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. 1. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban általában katonai

használatú;

2. 2. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban katonai használatra

tervezett;

3. 3. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amelyet a NATO európai tagállamaiban lehetséges

katonai használatú frekvenciasávként azonosítottak;

4. aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethetõ orvostechnikai eszköz rádiós része, amely sebészeti

vagy más orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába részlegesen vagy

teljesen bevezetésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad;

5. aktív orvosi implantátum és tartozéka: a kifejezetten az aktív orvosi implantátumok közötti, nem beszédátvitelt

szolgáló digitális hírközlés céljára kifejlesztett rendszer, illetve az egyes betegekre vonatkozó, idõ

szempontjából nem kritikus élettani információ átvitelére szolgáló, testre erõsített vagy más, az emberi testen

kívül elhelyezkedõ eszköz;

6. állandóhelyû állomás: az állandóhelyû szolgálat állomása;

7. állandóhelyû szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

8. állandó telephelyû állomás: olyan állomás, amely elõre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;

9. állatba ültethetõ eszköz: állat testébe ültetett, diagnosztikai funkciókat vagy gyógykezelés célba juttatását

szolgáló adókészülék;
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10. állomás: az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény értelmezõ rendelkezéseiben meghatározott

rádióállomás fogalommal azonos;

11. általános többpont rendszer: az állandóhelyû szolgálat keretében mûködõ olyan rádiórendszer, amelyben

a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak olyan

felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;

12. amatõrállomás: az amatõrszolgálat állomása;

13. amatõrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a mûszaki

kutatás, és amelyet erre szabályszerûen felhatalmazott amatõrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak

személyes érdeklõdésbõl és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

14. átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltõ állomás, amely a rádiós elérhetõségén belül lehetõséget

biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;

15. bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

16. bázis földi állomás: a mûholdas állandóhelyû szolgálat vagy bizonyos esetekben a mûholdas földi

mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott

területén belül helyezkedik el, és a mûholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének

biztosítására szolgál;

17. belföldi vízi út: a víziközlekedésrõl szóló törvény alapján meghatározott, az ország határain belül lévõ

nemzetközi vagy nemzeti vízi út;

18. belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belföldi vízi utakra terjed ki;

19. biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy idõszakosan az emberi

élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;

20. digitális átállás határnapja: a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben a televízió

mûsorszórás digitális átállására meghatározott határnap;

21. egyeztetett világidõ (UTC): az ITU-R TF.460-6 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló idõskála; az

RR-hez kapcsolódó gyakorlati alkalmazások nagy részében az UTC idõ azonos a korábban GMT-ben kifejezett,

a kezdõ délkörre (0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidõvel;

22. elsõdleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyrõl

visszaverõdõ rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

23. eltérõ szolgálati kategória: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel

szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat

számára „másodlagos jelleggel” osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent; amikor egy nemzetközi

lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi

övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „elsõdleges jelleggel” osztották fel, akkor ez

csak az illetõ földrajzi övezetben vagy országban jelent elsõdleges szolgálatot;

24. fedélzeti távközlõ állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményû mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti

belsõ távközlésre, mentési gyakorlatok vagy mûveletek alatt a hajó és mentõcsónakjai vagy mentõtutajai

közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési

utasítások továbbítására használnak;

25. felhasználói állomás: a rádiórendszer olyan állomása, amely elektronikus hírközlõ végberendezéssel üzemel;

26. felosztás: az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény értelmezõ rendelkezéseiben meghatározott

frekvenciafelosztás fogalommal azonos;

27. földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás; ellenkezõ utalás hiányában, minden állomás

földfelszíni állomás;

28. földfelszíni rádiótávközlés: az ûrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;

29. földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek

az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

a) egy vagy több ûrállomással; vagy

b) egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló mûhold vagy más ûrbeli tárgy

segítségével;

30. földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain

belül földfelszíni mozgásra képes;

31. földi mozgó földi állomás: a mûholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy

földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;
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32. földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között

létrehozott mozgószolgálat;

33. frekvenciafelhasználás: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek elõállítása,

kisugárzása és vétele;

34. frekvenciafelhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági

társaság vagy más szervezet, aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elõ, vagy

rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;

35. frekvenciasáv: a rádiófrekvenciás tartomány egy meghatározott része;

36. GSM-rendszer: elektronikus hírközlõ hálózat, amely megfelel a GSM nemzeti szabványoknak, különösen az

MSZ EN 301 502:2002 1.-nek és az MSZ EN 301 511:2003-nak;

37. hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett

mozgóállomása, a mentõjármû állomás kivételével;

38. hajó földi állomás: a mûholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

39. hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötõi mûveletek szolgálatától különbözõ, parti állomások és

hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton

belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból

kizártak a nyilvános levelezés jellegû közlemények;

40. hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgõsségi vagy

biztonsági célokra használható;

41. hallókészülék: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevõt magában foglaló

rádiótávközlõ rendszer, amely lehetõvé teszi a halláskárosodásban szenvedõ személyek számára, hogy

növeljék hallóképességüket;

42. helyettesítõ felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel,

hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára

„osztották fel”, akkor az „helyettesítõ” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben

vagy országban a táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép;

43. helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

44. helyhez kötött földi állomás: a mûholdas állandóhelyû szolgálat vagy bizonyos esetekben a mûholdas

mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén

belül helyezkedik el, és a mûholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

45. híranyagátvitel: rádió vagy televíziómûsor szerkesztésére felhasználható hang és képinformáció továbbítása

a stúdióba;

46. hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;

47. hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, mûszaki és egyéb

célokra mindenki által vehetõ meghatározott frekvenciák, órajelek – vagy mindkettõ – meghatározott nagy

pontosságú adásáról gondoskodik;

48. igazgatás: minden olyan kormányszerv vagy szolgálat, amely a Nemzetközi Távközlési Egyesület

Alapokmányában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményében és az Igazgatási Szabályzatokban

vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében teendõ intézkedésekért felelõs;

49. induktív alkalmazás: különösen gépjármû-indításgátlás, állatazonosítás, riasztó-rendszerek, kábelérzékelés,

hulladékkezelés, személyazonosítás, vezetéknélküli beszéd-átviteli összeköttetések, beléptetõ rendszerek,

közelségérzékelõk, lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás lopásgátló indukciós rendszereket is),

kézi eszközökre történõ adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlõrendszerek vagy

automatikus útdíjbeszedés céljára használt, a közeltéri elektromágneses teret felhasználó rádióalkalmazás;

50. intelligens közlekedési rendszer (ITS): a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás,

amely információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által

alkalmazott feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

51. ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználás (a rádiófrekvenciás energiáé): olyan készülékek vagy

berendezések mûködtetését jelenti, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra,

a rádiófrekvenciás energia kis térben való elõállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve

a távközlés területén történõ alkalmazásokat;

52. járulékos felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel,

hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára
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„is felosztották”, akkor az „járulékos” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben

vagy országban a táblázatban megjelölt szolgálaton vagy szolgálatokon felül szerepel;

53. keskenysávú rádiórendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességû rádiórendszer;

54. kiegészítõ földfelszíni komponens (CGC): a mûholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely – a mozgó

földi állomásokkal összeköttetést megvalósító – helyhez kötött földi telepítésû állomásokból áll annak

érdekében, hogy javuljon a mûholdas mozgószolgálati rendszer elérhetõsége azokban a – rendszer

mûholdjának vagy mûholdjainak fedési körzetében található – földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több

ûrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minõségben;

55. kikötõi állomás: kikötõi mûveletek szolgálatának parti állomása;

56. kikötõi mûveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott

tengeri mozgószolgálat valamely kikötõben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények

továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgõs esetekben

személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegû közlemények;

57. kis apertúrájú mûholdas végfelhasználói állomás (VSAT): a mûholdas állandóhelyû szolgálatban mûködõ

állandó vagy változó telephelyû földi állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérõ), kis

nyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis EIRP-sûrûség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;

58. kísérleti állomás: olyan állomás, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében

folytatott kísérletekhez használja; ez a meghatározás nem foglalja magában az amatõrállomásokat;

59. kis hatótávolságú eszköz (SRD): olyan kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményû rádióadó, amellyel

egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínûséggel okoz zavarást más

rádióberendezésnek;

60. kis hatótávolságú gépjármûradar: olyan rádióberendezés, amely gépjármûvekre kifejlesztett radarfunkciót lát

el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások

számára;

61. kis teljesítményû FM adó: a személyi használatú hangfrekvenciás eszközök, például mobiltelefonok és

a gépjármûbe szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló

rádióalkalmazás;

62. kisugárzott egyenértékû izotrop teljesítmény (EIRP): az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban

az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

63. koordinált állomás: olyan, a polgári vagy a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság által engedélyezett

állomás, amelynek telepítési és sugárzási jellemzõi a koordinációs övezetében korábban engedélyezett,

legalább azonos szolgálati kategóriájú más állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás

elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;

64. központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek

valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott

rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik,

a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

65. központi földi állomás: a mûholdas állandóhelyû szolgálat vagy a mûholdas mozgószolgálat keretében

mûködõ olyan nagykapacitású, nagy antennaméretû földi állomás, amely geostacionárius és

nemgeostacionárius pályájú mûholdakhoz az információátvitelt biztosítja;

66. különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag

a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs

megnyitva;

67. légiforgalmi állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat helyhez kötött állomása; bizonyos esetekben

a légiforgalmi állomás például hajó fedélzetén vagy tengeren lévõ mesterséges felületen is elhelyezhetõ;

68. légiforgalmi földi állomás: a mûholdas állandóhelyû szolgálat vagy bizonyos esetekben a mûholdas

légiforgalmi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és

a mûholdas légiforgalmi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

69. légiforgalmi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármû állomások között vagy légijármû állomások

között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentõjármû állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek

helyét jelzõ rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti

frekvenciákon;
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70. légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijármûvek üzemeltetésének biztonságára

használt rádiónavigáció szolgálat;

71. légijármû állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat légijármû fedélzetén elhelyezett mozgóállomása,

a mentõjármû állomás kivételével;

72. légijármû földi állomás: a mûholdas légiforgalmi mozgószolgálat légijármû fedélzetén elhelyezett mozgó földi

állomása;

73. légijármûveken hozzáférhetõ mobilhírközlési szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet

valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlõ hálózatok repülés

közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történõ igénybevételére;

74. légi mozgószolgálat: lásd légiforgalmi mozgószolgálat;

75. légi rádiónavigáció szolgálat: lásd légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

76. LTE-rendszer: elektronikus hírközlõ hálózat, amely megfelel az ETSI által kiadott LTE-szabványoknak,

különösen az EN 301 908-1:2011-05-nek, az EN 301 908-13:2011-05-nek, az EN 301 908-14:2011-05-nek és az

EN 301 908-11:2011-07-nek;

77. markeradó: a légiforgalmi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függõleges

nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijármûvek részére helyzetjelölést adjon;

78. másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyrõl

visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

79. megosztás: a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávok polgári, nem polgári és közös célú felhasználásának

meghatározása;

80. mentõjármû állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légiforgalmi mozgószolgálat mozgóállomása, amely

kizárólag a szerencsétlenségek túlélõinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentõcsónakon, mentõtutajon

vagy bármely egyéb mentõeszközön helyeznek el;

81. mérõóra-leolvasó rendszer: olyan rendszer, amely rádiótávközlõ eszközök használatával lehetõvé teszi a távoli

állapotellenõrzést, mérést és üzemeltetési utasítások küldését;

82. meteorológiát segítõ szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt

rádiótávközlési szolgálat;

83. modellirányító alkalmazás: jármûmodellek (elsõsorban kicsinyített jármûutánzatok) levegõben, földön,

vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának irányítására használt rádióalkalmazás;

84. modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy ûrállomás irányába mutató – vagy

fordított irányú – rádió-összeköttetés, amely a mûholdas állandóhelyû szolgálattól eltérõ ûrtávközlési

szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy

meghatározott területeken belül bármely állandó pont;

85. mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen

történõ megállás alatti használatra szolgál;

86. mozgó földi állomás: a mûholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy

meghatározatlan helyen történõ megállás alatti használatra szolgál;

87. mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között

létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

88. mûholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési

szolgálat;

89. mûholdas állandóhelyû szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több mûhold

segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy

meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz

mûholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a mûholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetõk;

a mûholdas állandóhelyû szolgálathoz tartozhatnak más ûrtávközlési szolgálatok számára szolgáló

modulációs összeköttetések is;

90. mûholdas amatõrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld mûholdjain elhelyezett

ûrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatõrszolgálat;

91. mûholdas földi mozgószolgálat: mûholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön

helyezkednek el;

92. mûholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több ûrállomás között létrehozott rádiótávközlési

szolgálat, amely tartalmazhat ûrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél
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a) a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat – beleértve a környezet

állapotára vonatkozó adatokat is – a Föld mûholdjain elhelyezett aktív érzékelõk vagy passzív

érzékelõk segítségével lehet megszerezni;

b) hasonló adatok levegõben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekrõl

nyerhetõk;

c) ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

d) a mesterséges felületeken gyûjtött adatok lekérdezhetõk;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

93. mûholdas hálózat: mûholdas rendszer vagy egy mûholdas rendszer része, amely egyetlen mûholdból és

a hozzátartozó földi állomásokból áll;

94. mûholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld mûholdjain

elhelyezett ûrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata; ez

a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

95. mûholdas légiforgalmi mozgószolgálat: mûholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai

légijármûvek fedélzetén helyezkednek el; mentõjármû állomások és a szerencsétlenségek helyét jelzõ

rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

96. mûholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: mûholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai

légijármûvek fedélzetén helyezkednek el;

97. mûholdas légi mozgószolgálat: lásd mûholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

98. mûholdas légi rádiónavigáció szolgálat: lásd mûholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

99. mûholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt mûholdas Föld-kutató szolgálat;

100. mûholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

a) mozgó földi állomások és egy vagy több ûrállomás között vagy e szolgálat által használt ûrállomások

között; vagy

b) mozgó földi állomások között egy vagy több ûrállomáson keresztül;

e szolgálat ezenkívül tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

101. mûholdas mûsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az ûrállomás által sugárzott vagy

közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; a mûholdas mûsorszóró szolgálatnál

a „közvetlen vétel” kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;

102. mûholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsõdlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon

kívüli összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló

mûholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

103. mûholdas (OR) légi mozgószolgálat: lásd mûholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

104. mûholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevõ földi állomás között egyetlen

mûhold segítségével; egy mûholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésbõl és egy leszálló

összeköttetésbõl áll;

105. mûholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt mûholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez

a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

106. mûholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely

magában foglalja egy vagy több ûrállomás használatát is; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez

szükséges modulációs összeköttetéseket is;

107. mûholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt mûholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez

a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

108. mûholdas rendszer: olyan ûrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;

109. mûholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsõdlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak

mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott

mûholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

110. mûholdas (R) légi mozgószolgálat: lásd mûholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

111. mûholdas tengeri mozgószolgálat: mûholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók

fedélzetén helyezkednek el; mentõjármû állomások és a szerencsétlenségek helyét jelzõ rádióbója állomások

is részt vehetnek e szolgálatban;

112. mûholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: mûholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók

fedélzetén helyezkednek el;
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113. mûsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang és képinformáció továbbítása adóhálózaton történõ

kisugárzás céljából;

114. mûsorszóró állomás: a mûsorszóró szolgálat állomása;

115. mûsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre

szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetû

adásokat;

116. mûszeres leszállító rendszer (ILS): olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijármûvek részére közvetlenül

leszállásuk elõtt és annak folyamán vízszintes és függõleges irányítást nyújt, és amely bizonyos

meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendõ távolságot jelzi;

117. mûszeres leszállító rendszer iránysávadója: a mûszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást

nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármû vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott

legkedvezõbb süllyedési útvonaltól;

118. mûszeres leszállító rendszer siklópályaadója: a mûszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függõleges

irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármû függõleges eltérését a legkedvezõbb süllyedési útvonaltól;

119. nagyfrekvenciás berendezés: a rádiófrekvenciás energia ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználására

szolgáló, nem elektronikus hírközlõ berendezés;

120. nagy magasságú hordozóra telepített állomás: olyan állomás, amely 20–50 km magasságban és a Földhöz

képest meghatározott, állandó helyzetû névleges pontban lévõ hordozón helyezkedik el;

121. nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történõ felosztása Magyarországon;

122. nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére – az egyes országok

eltérõ és speciális frekvenciahasználatának figyelembevételével – abból a célból, hogy az igazgatások

a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;

123. nyalábolt rádiórendszer: olyan rádiótávközlõ rendszer, amely

a) magas frekvenciafelhasználási hatékonysággal rendelkezik,

b) több rádiófrekvencián üzemel,

c) automatikus csatornakiválasztást alkalmaz,

d) képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.);

a rendszer hatékony mûködését a jelzés- és forgalmi rendszerének a felhasználás szempontjait figyelembe

vevõ kialakításával érik el;

124. nyilvános hozzáférésû mozgórádió (PAMR) rendszer: kizárólag szolgáltatás célú, csoportkommunikációs

igényeket kielégítõ hálózat, amelyet üzleti és intézményi felhasználók vagy azok elõre meghatározott

felhasználói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a felhasználói csoportok

számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;

125. nyilvános levelezés: minden olyan távközlés, amelyet a hivataloknak és állomásoknak – annak a ténynek

a következtében, hogy a közönség rendelkezésére állnak – továbbítás végett el kell fogadniuk;

126. nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetõvé teszi az áruknak

azok visszaszerzését eredményezõ nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendõ

árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevõt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

127. (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsõdlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli

összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló légiforgalmi

mozgószolgálat;

128. (OR) légi mozgószolgálat: lásd (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

129. parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

130. parti földi állomás: a mûholdas állandóhelyû szolgálat vagy bizonyos esetekben a mûholdas tengeri

mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a mûholdas

tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

131. pont-pont rendszer: az állandóhelyû szolgálat keretében mûködõ olyan rádiórendszer, amelyet két, egymással

kizárólagos rádiókapcsolatban lévõ állomás alkot;

132. pont-többpont rendszer: az állandóhelyû szolgálat keretében mûködõ olyan rádiórendszer, amelyben

a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével

kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;
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133. professzionális/magán mozgórádió (PMR) rendszer: vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg

részben más felhasználónak átengedett, zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló

mozgórádió rendszere;

134. radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyrõl visszaverõdõ

vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

135. radarbója (racon): egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevõ, amely a radarjel

indítására automatikusan megkülönböztetõ jelet ad; ez megjelenik az indító radar képernyõjén, és távolsági,

irány- és azonosító adatokat szolgáltat;

136. rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;

137. rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia

rádiórendszerrel, állomással rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történõ

igénybevétele valósul meg;

138. rádióberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy

ûrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás tartomány felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele

vagy adása és vétele útján távközlésre;

139. rádiócsillagászat: kozmikus eredetû rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;

140. rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;

141. rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;

142. rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszköz: többek között árucikkek rádiórendszer használatával történõ

nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz, amely egyrészrõl az árucikkekre rögzített passzív

eszközökbõl (címkék), másrészrõl a címkék aktiválására és a róluk történõ adatgyûjtésre szolgáló adóvevõ

egységekbõl (olvasók) áll;

143. rádiófrekvenciás jel: a rádiófrekvenciás tartományba tartozó elektromágneses jel;

144. rádiófrekvenciás tartomány: rádióhullámok frekvenciatartománya;

145. rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás

számára lehetõvé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának

meghatározását;

146. rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás

vagy tárgy irányának meghatározására;

147. rádió-iránymérõ állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;

148. rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérõ célú alkalmazása;

149. rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti

használatra szolgál;

150. rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy

meghatározatlan helyen történõ megállás alatti használatra szolgál;

151. rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

152. rádió-magasságmérõ: légijármû vagy ûrjármû fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet

a légijármûnek vagy az ûrjármûnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására

használnak;

153. rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzõinek meghatározása, vagy az

ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;

154. rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;

155. rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;

156. rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;

157. rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történõ alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak

meghatározását is;

158. rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás

alatti használatra szolgál;

159. rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy

meghatározatlan helyen történõ megállás alatti használatra szolgál;

160. rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

161. rádiórendszer: együttmûködõ adó- vagy vevõállomások, vagy adó- és vevõállomások meghatározott célú

rádiótávközlésre szolgáló csoportja;
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162. rádiószolgálat: rádiótávközlési szolgálatok és a rádiócsillagászati szolgálat;

163. rádiószonda: a meteorológiát segítõ szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adókészülék, amelyet

rendszerint légijármû, szabad léggömb, ejtõernyõ vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat

továbbít;

164. rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történõ távközlés;

165. rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból

történõ továbbítását, adását vagy vételét; ellenkezõ utalás hiányában, minden rádiótávközlési szolgálat

földfelszíni rádiótávközlésre vonatkozik; a fogalom a következõ szolgálatokat tartalmazza: állandóhelyû

szolgálat, amatõrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók

mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötõi mûveletek szolgálata,

különleges szolgálat, légiforgalmi mozgószolgálat, légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát

segítõ szolgálat, mozgószolgálat, mûholdak közötti szolgálat, mûholdas állandóhelyû szolgálat, mûholdas

amatõrszolgálat, mûholdas földi mozgószolgálat, mûholdas Föld-kutató szolgálat, mûholdas hiteles

frekvenciák és órajelek szolgálata, mûholdas légiforgalmi mozgószolgálat, mûholdas légiforgalmi

rádiónavigáció szolgálat, mûholdas meteorológiai szolgálat, mûholdas mozgószolgálat, mûholdas

mûsorszóró szolgálat, mûholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, mûholdas rádiólokáció szolgálat,

mûholdas rádiómeghatározó szolgálat, mûholdas rádiónavigáció szolgálat, mûholdas (R) légiforgalmi

mozgószolgálat, mûholdas tengeri mozgószolgálat, mûholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat, mûsorszóró

szolgálat, (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat,

rádiónavigáció szolgálat, (R) légiforgalmi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció

szolgálat, ûrbeli üzemeltetési szolgálat, ûrkutatási szolgálat;

166. (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsõdlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén

a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légiforgalmi

mozgószolgálat;

167. (R) légi mozgószolgálat: lásd (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

168. RR: Nemzetközi Rádiószabályzat, a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett

Alapokmánya és Egyezménye kiegészítését képezõ igazgatási szabályzat;

169. szélesebb sávú rádiórendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiórendszer vagy az olyan

technológiát használó rádiórendszer, amely 25 kHz nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;

170. szélessávú állandóhelyû vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszer: az állandóhelyû szolgálatban mûködõ

szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer;

171. szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból,

valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerbõl áll, és az állomások közötti

távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik;

172. személyhívó rendszer: rádiótávközlõ rendszer, amely meghatározott címzett üzenetek közvetítését teszi

lehetõvé, változó helyû frekvenciafelhasználók számára;

173. szerencsétlenségek helyét jelzõ mûholdas rádióbója: a mûholdas mozgószolgálat olyan földi állomása,

amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési mûveleteket;

174. szerencsétlenségek helyét jelzõ rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai

megkönnyítik a kutatási és mentési mûveleteket;

175. szociális segélykérõ: olyan hordozható berendezéssel ellátott, megbízható rádiótávközlõ rendszer és hálózat,

amely lehetõvé teszi, hogy egy korlátozott hozzáférésû területen vészhelyzetben lévõ személy egyszerû

beavatkozással segélyhívást indítson;

176. társadalmi (polgári) önvédelmi szervezet: az egyesülési jogról szóló törvénynek a társadalmi szervezetekre és

egyesületekre vonatkozó rendelkezései alapján mûködõ, a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása

érdekében létesült szervezet, amelynek tevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében

települési önkormányzati hatáskörbe tartozik;

177. tartályszintmérõ radar: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévõ anyag szintjének

meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémbõl vagy vasbetonból készült

tartályba vagy azzal összemérhetõ rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkezõ anyagból készült

hasonló létesítménybe telepítenek;

178. távirányító berendezés: távirányításra szolgáló rádióberendezés, amely különbözõ szerkezetek folyamatos,

egyirányú vezérlését teszi lehetõvé;
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179. távközlés: eljárás, melynek során bármely értelmezhetõ formában elõállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy

bármely természetû egyéb közlemény vezetéken, villamos vagy optikai úton, rádión vagy más

elektromágneses rendszeren, vagy ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több felhasználó számára;

180. távmérés: a távközlés felhasználása méréseknek a mérõmûszertõl bizonyos távolságra történõ automatikus

jelzése vagy rögzítése céljából;

181. távvezérlés: a távközlés felhasználása egy berendezés mûködésének bizonyos távolságból történõ

beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;

182. tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk

rendelt fedélzeti távközlõ állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentõjármû állomások és

a szerencsétlenségek helyét jelzõ rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban; Magyarország

területén a tengeri mozgószolgálatra vonatkozó RR szerinti szabályok a belföldi vízi utakra is kiterjednek;

183. tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt

rádiónavigáció szolgálat;

184. több mûholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevõ földi állomás között

legalább két mûhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több mûholdas összeköttetés egy

felszálló összeköttetésbõl, egy vagy több mûholdak közötti összeköttetésbõl és egy leszálló összeköttetésbõl

áll;

185. ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezés: beépített összetevõként vagy kiegészítõként olyan,

kis hatótávolságú rádiótávközlõ technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra

kiterjedõ rádiófrekvenciás energiát szándékosan elõállító és sugárzó berendezés, amely

frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott

frekvenciasávval;

186. UMTS-rendszer: elektronikus hírközlõ hálózat, amely megfelel az UMTS nemzeti szabványoknak, különösen az

MSZ EN 301 908-1:2007-nek, az MSZ EN 301 908-2:2007-nek, az MSZ EN 301 908-3:2007-nek és az MSZ EN 301

908-11:2007-nek;

187. ûrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el,

azon kívülre szánták, vagy oda került;

188. ûrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az ûrjármûvek

üzemeltetése, különös tekintettel az ûrbeli követésre, ûrtávmérésre és ûrtávvezérlésre; ezeket

a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az ûrállomás mûködik;

189. ûrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél ûrjármûveket vagy más ûrbeli tárgyakat

használnak fel tudományos vagy mûszaki kutatás céljaira;

190. ûrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több ûrállomás, egy vagy több reflektáló mûhold

vagy más ûrbeli tárgy felhasználásával valósítanak meg;

191. ûrtávközlési rendszer: együttmûködõ földi állomások vagy ûrállomások meghatározott célú ûrtávközlésre

szolgáló csoportja;

192. üzemben tartás: a telepítéstõl az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve

a fenntartási – karbantartási, javítási – tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

193. változó telephelyû állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben

üzemelhet;

194. végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;

195. vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazás: vezetéknélküli hangfrekvenciás rendszerek rádióalkalmazása,

beleértve a vezetéknélküli hangszórókat; a vezetéknélküli fejhallgatókat; a például személyen viselt

hordozható CD-, kazettalejátszó vagy rádiós eszközökhöz használt hordozható, vezetéknélküli fejhallgatókat;

a jármûben használt, például rádióval vagy mobiltelefonnal stb. együttmûködõ vezetéknélküli fejhallgatókat;

a koncerteken vagy más színpadi elõadásokon használt, fülbe helyezhetõ monitor-fülhallgatókat;

196. vezetéknélküli hozzáférési rendszer (WAS): szélessávú rádiórendszer, amely tekintet nélkül a hálózat

topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;

197. WiMAX-rendszer: az állandóhelyû szolgálatban olyan pont-többpont rádiórendszer, valamint

a mozgószolgálatban olyan mobil rádiórendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott

WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek. A 880–915/925–960 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz

sávban az ETSI által kiadott WiMAX-szabványoknak, ezen belül különösen az EN 301 908-1:2011-05-nek, az
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EN 301 908-21:2011-09-nek és az EN 301 908-22:2011-09-nek megfelelõ elektronikus hírközlõ hálózat is

WiMAX-rendszernek minõsül;

198. zsinórnélküli telefon: elektronikus hírközlõ hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai

közvetlenül csatlakoznak elektronikus hírközlõ hálózathoz.

3. Frekvenciasávok felosztása

3. § (1) A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat felhasználási lehetõségeit nemzetközi és nemzeti

viszonyok között.

(2) A nemzetközi, valamint a nemzeti felosztást a 2. mellékletbe foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata

(a továbbiakban: FNFT) tartalmazza.

(3) Az FNFT:

a) közzéteszi a frekvenciasávok RR szerinti, rádiószolgálatok részére történõ nemzetközi felosztását Körzetenként;

továbbá

b) megállapítja a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történõ nemzeti felosztását, beleértve azok polgári, nem

polgári és közös célú felhasználásra történõ megosztását is.

(4) Az FNFT-ben a nemzetközi felosztást az A–D oszlop, a nemzeti felosztást az E–G oszlop tartalmazza.

4. § (1) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének A–C oszlopa az RR alapján közzéteszi a világ három Körzetére

(3. melléklet) – így az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra is – érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza

a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelõen frekvenciasávonként, valamint

a frekvenciafelhasználás feltételeit (különösen a helyettesítõ és a járulékos felosztást, valamint az eltérõ szolgálati

kategóriát, a korlátozásokat, a mûszaki követelményeket, az eljárási és rádióforgalmazási szabályokat) tartalmazó

nemzetközi lábjegyzetek hivatkozási sorszámait. A nemzetközi lábjegyzeteket – az RR szerinti számozással

megegyezõen, 5.53 sorszámtól kezdõdõen – a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének D oszlopa meghatározza a Magyarország számára felosztott

rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelõen, valamint a magyarországi frekvenciafelhasználásra

vonatkozó, nemzetközi lábjegyzetekben foglalt feltételeket az RR alapján.

(3) A Magyarországra érvényes nemzetközi felosztás szerinti rádiószolgálatokat és azok rádióalkalmazásait nemzetközi

szinten szolgálati kategóriájuknak megfelelõen zavarvédelem illeti meg.

5. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó része (E–G oszlop) meghatározza Magyarország területén az egyes

rádiószolgálatok nem polgári, polgári és közös célú felhasználásra megosztott frekvenciasávjait szolgálati

kategóriáiknak megfelelõen, továbbá a vonatkozó nemzetközi lábjegyzetekre, valamint az e frekvenciasávokban

megvalósítható rádióalkalmazásokat, ISM célú felhasználást és nemzeti frekvenciafelhasználási feltételeket

meghatározó nemzeti lábjegyzetekre való hivatkozásokat. A nemzeti lábjegyzeteket „H” kezdõbetû jelöli, és azokat az

5. melléklet tartalmazza.

(2) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén e rendelet alapján egyúttal

a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti

hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

6. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Nem polgári” (E) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére

felosztott frekvenciasávokban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjérõl, valamint a nem polgári célú

frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekrõl szóló NMHH rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban:

Eht.), e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(2) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Polgári” (F) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott

frekvenciasávokban – az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével – bárki igényelhet és használhat frekvenciát az

Eht.-ban, e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(3) A polgári frekvenciagazdálkodó hatóság és a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság a frekvenciahasználati jogot

igénylõ ügyfelei számára ideiglenesen, korlátozott idõtartamra – honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági,

kormányzati, közigazgatási és más közérdekbõl, elõre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra –
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kölcsönösen igényelhet egymástól frekvenciát. Ebben az esetben a frekvenciahasználathoz a polgári

frekvenciagazdálkodó hatóság és a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság egyetértése szükséges.

(4) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó frekvenciafelhasználók is használhatják az FNFT „Polgári”

(F) oszlopában megjelölt frekvenciasávokban megvalósítható, valamint a 11. § (2) bekezdésében hivatkozott

rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai külön jogszabály alapján egyedi rádióengedély nélkül tarthatók üzemben.

(5) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO), az Észak-atlanti Szerzõdés részes államai és

a Békepartnerség más részt vevõ államai fegyveres erõinek magyarországi frekvenciafelhasználását a katonai

tevékenységgel kapcsolatban nem polgári célúnak, a mûsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell

tekinteni.

(6) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Közös” (G) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott

frekvenciasávokat nem polgári és polgári célra egyaránt fel lehet használni. Ezekben a frekvenciasávokban

frekvenciahasználati jog megszerzésére csak a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság közötti

általános megállapodás alapján vagy konkrét ügyre vonatkozó eredményes egyeztetés után kerülhet sor.

7. § (1) Az FNFT-ben meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának mûködése és zavarvédelme

szempontjából lehet elsõdleges (a rádiószolgálat neve nagybetûvel van jelölve) vagy másodlagos (a rádiószolgálat

neve nagy kezdõbetût követõen kisbetûvel van jelölve). Ettõl eltérõen nemzetközi vagy nemzeti lábjegyzet

rendelkezhet.

(2) Az elsõdleges rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsõdleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére

a frekvenciákat korábban már kijelölték;

b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsõdleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros

zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az elsõdleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat

korábban már kijelölték, vagy a késõbbiekben még kijelölhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsõdleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal

szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a késõbbiekben még kijelölhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros

zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat a késõbbiekben még kijelölhetik;

d) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros

zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(4) A frekvenciasávok nemzetközi felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére nemzetközi szinten

állapít meg zavarvédelmet vagy zavar-okozás szempontjából használati korlátozást.

(5) A frekvenciasávok nemzeti felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére Magyarországon belül

állapít meg zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást.

(6) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott frekvenciasávokban – rádiószolgálati besorolástól függetlenül is –

mûködhetnek rádióalkalmazások harmadlagos jelleggel, amelyek állomásai:

a) nem okozhatnak káros zavarást az elsõdleges és másodlagos rádiószolgálat állomásainak;

b) nem tarthatnak igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros

zavarásokkal szemben.

8. § E rendelet alkalmazása során az FNFT adott mezõjében és a mezõ lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell

alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a nemzetközi vagy a nemzeti lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

a) kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet a táblázatban a rádiószolgálat mellé van írva; vagy

b) a táblázat mezõjébe beírt minden rádiószolgálatra vagy az adott frekvenciasávra vonatkozhat, ha a lábjegyzet

a frekvenciasávot határoló mezõ aljára van írva.

4. Frekvenciasávok használata

9. § A nemzeti lábjegyzetek rendelkeznek a felhasználható frekvenciasávról, az abban megvalósítható rádióalkalmazásról,

ISM célú felhasználásról, valamint a frekvenciasáv felhasználási lehetõségeirõl és feltételeirõl. A lábjegyzetek

38322 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám



tartalmazzák azokra a nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott rádiószolgálatot

vagy alkalmazást, ISM célú felhasználást Magyarországon megvalósították vagy megvalósíthatják.

10. § (1) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetõsége

szempontjából

a) kijelölt vagy

b) tervezett

kategóriájú lehet.

(2) A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás

állomásainak telepítésére, üzemben tartására frekvenciahasználati jog szerezhetõ, illetve a rádióalkalmazás állomásai

üzemben tarthatók nemzeti lábjegyzetben meghatározott vagy egyéb felhasználási szabályokban rögzített

feltételekkel, korlátozásokkal. Ha a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben a kijelölt kategória egy megadott idõpontig

érvényes, a rádióalkalmazás állomásai csak a megadott idõpontig tarthatók üzemben.

(3) A tervezett kategória a jövõbeni rádióalkalmazások Magyarországon történõ bevezetésének elõkészítését szolgálja.

A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás

állomásainak telepítésére és üzemben tartására nem szerezhetõ frekvenciahasználati jog, a rádióalkalmazás állomásai

nem tarthatók üzemben.

(4) A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a mûholdas tengeri mozgószolgálat,

a mûholdas légi mozgószolgálat és a mûholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai és az ûrtávközlési

szolgálatok ûrállomásai részére – Magyarország határain és légterén kívüli használat esetében – az RR, valamint

a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságtól szerezhetõ

frekvenciahasználati jog.

(5) A mûholdas állandóhelyû szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére – Magyarország

határain kívüli használat esetében – az RR, valamint az ECC/DEC/(05)09 és az ECC/DEC/(05)10 Határozat alapján

a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságtól szerezhetõ frekvenciahasználati jog.

11. § (1) A nemzeti lábjegyzetekben szereplõ egyes rádióalkalmazás-csoportok és a hozzájuk rendelt kijelölt kategóriájú

frekvenciasávok, frekvenciák részletes felsorolását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 6. melléklet: kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai és azokra a vonatkozó nemzetközi

dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon

ilyen célra igénybe vehetõ;

b) 7. melléklet: a légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat keretében az ICAO Annex 10 által szabályozott

rádióalkalmazások;

c) 8. melléklet: a légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat keretében a légi közlekedésre

meghatározott – az ICAO által nem szabályozott – rádióalkalmazások;

d) 9. melléklet: a tengeri mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható rádióalkalmazások és azokra

a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv

Magyarországon ilyen célra igénybe vehetõ;

e) 10. melléklet: vészjelzõ, biztonsági, kutatási és mentési célú rádióalkalmazások és azokra a vonatkozó nemzetközi

dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon

ilyen célra igénybe vehetõ;

f) 11. melléklet: az állandóhelyû szolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalma-zások a H21 lábjegyzet

alapján;

g) 12. melléklet: a mozgószolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások a H22 lábjegyzet alapján.

(2) Egyes ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD k) rádióalkalmazásai részére

a polgári frekvenciagazdálkodás keretében harmadlagos jelleggel kijelölt frekvenciatartományokat és azokra

a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott frekvenciatartomány

Magyarországon ilyen célra igénybe vehetõ, a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A rendeletben hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 14. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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13. § (1) Ez a rendelet

1. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára

fenntartandó frekvenciasávokról szóló 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító

2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendõ

frekvenciasávról szóló 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,

3. a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez

kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2005. december

14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó

regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történõ alkalmazásáról szóló

2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

5. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történõ alkalmazásáról szóló

2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

6. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat 1., 2. és 5. cikkének,

7. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjármûvekben alkalmazott, rövid hatótávolságú

radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

8. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjármûradarok idõben korlátozott használatára

vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak és az azt

módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

9. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi

hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történõ harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i

2005/513/EK bizottsági határozatnak,

10. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i

2005/928/EK bizottsági határozatnak,

11. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i

2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági

határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

12. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban mûködõ rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök

számára történõ harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak,

13. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil mûholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek

megvalósítására történõ harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági

határozatnak,

14. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli,

harmonizált módon történõ használatának engedélyezésérõl szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági

határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottsági határozatnak,

15. a Közösség területén a légi jármûveken hozzáférhetõ mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások)

spektrumhasználatának harmonizált feltételeirõl szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak,

16. a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására

alkalmas földi rendszerek javára történõ harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági

határozatnak,

17. a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására

alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történõ harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK

bizottsági határozatnak,

18. a mobil mûholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezésérõl szóló

2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés

b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,

19. a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal

összefüggõ alkalmazásai érdekében történõ harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK

bizottság határozatnak,

20. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési

szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történõ harmonizálásáról szóló
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2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási

határozatnak és

21. a légi jármûveken hozzáférhetõ mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben

való engedélyezésérõl szóló 2008. április 7 i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt

egyeztetése megtörtént.

14. § (1) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet), valamint a 6. és a 13. mellékletben hivatkozott ERC- és

ECC-határozatokon kívül – az ECC/DEC/(04)06 Határozat, valamint a 4. határozati pont 2010–2025 MHz

frekvenciasávra vonatkozó részében nem teljesülõ ECC/DEC/(06)01 Határozat kivételével – az alábbi határozatok is

teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:

1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetû rádió (DSRR)

összehangolt bevezetéséhez kijelölendõ frekvenciasávokról” címû (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videomûsor-elosztó rendszerek (MVDS)

bevezetéséhez kijelölendõ harmonizált frekvenciasávról” címû (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;

3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességû rádiós helyi hálózatok

(HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendõ harmonizált frekvenciasávokról” címû (96)03 ERC-határozat

visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(01)01: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások

kivonásáról;

5. ECC/DEC/(01)02: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások

kivonásáról;

6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek

összehangolt bevezetéséhez kijelölendõ frekvenciasávokról” címû (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5–42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyû

szolgálati/mûsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a mûholdas állandóhelyû szolgálat és a mûholdas

mûsorszóró szolgálat (ûr–Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történõ használatáról;

8. ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási

táblázatainak közzétételérõl;

9. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási

táblázatainak közzétételérõl” címû (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;

10. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer

(ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendõ frekvenciasávról” címû ERC/DEC/(94)02 Határozat

visszavonásáról;

11. ECC/DEC/(06)10: az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávú

állandóhelyû szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a mûholdas mozgószolgálati rendszerek –

beleértve a kiegészítõ földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is – harmonizált bevezetésének és

fejlesztésének elõsegítését szolgáló átmeneti rendelkezésekrõl;

12. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05,

ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

13. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13,

ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC/(01)18 Határozat visszavonásáról;

14. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02

jelû ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

15. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16

jelû ERC-határozat visszavonása, 2011. december 9.

(2) E § alkalmazásában sáv az értelmezõ rendelkezésekben meghatározott frekvenciasáv.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez
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A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése 
 
 

 A B 

1  AA Air-to-Air 
Leveg -leveg  

2  ACAS Airborne Collision Avoidance System 
Légijárm vek összeütközését megakadályozó fedélzeti 
rendszer 

3  AGA Air-Ground-Air 
Leveg -föld-leveg  

4  AIS Universal Shipborne Automatic Identification System 
Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer 

5  AVI Automatic Vehicle Identification for Railways 
Automatikus vasútikocsi-azonosító 

6  BFWA Broadband Fixed Wireless Access 
Szélessávú állandóhely  vezetéknélküli hozzáférés 

7  BWA Broadband Wireless Access 
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés 

8  CB Citizens’ Band 
Polgári sáv 

9  CEPT European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete 

10  CGC Complementary Ground Component 
Kiegészít  földfelszíni komponens 

11  CT1 Cordless Telephone 1 
Els  generációs zsinórnélküli telefon 

12  CT2 Cordless Telephone 2 
Második generációs zsinórnélküli telefon 

13  DECT Digital European Cordless Telecommunications 
Digitális európai zsinórnélküli távközlés 

14  DME Distance Measuring Equipment 
Távolságmér  berendezés 

15  DMO Direct Mode Operation 
Közvetlen üzemmód(ú) 

16  DSC Digital Selective Calling 
Digitális szelektív hívás 

17  DSRR Digital Short Range Radio 
Digitális kis hatókörzet  rádió 
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 A B 

18  ECC Electronic Communications Committee 
Elektronikus Hírközlési Bizottság 

19  ECC/DEC ECC Decision 
ECC-határozat 

20  ECC/REC ECC Recommendation 
ECC-ajánlás 

21  EDR Egységes digitális rádiótávközl  rendszer 

22  EGK Európai Gazdasági Közösség 

23  EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power 
Kisugárzott egyenérték  izotrop teljesítmény 

24  EK Európai Közösség 

25  EN European Standard 
Európai Szabvány 

26  ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 

27  epfd Equivalent power flux-density 
Egyenérték  felületi teljesítménys r ség 

28  EPIRB Emergency Position-Indicating Radiobeacon 
Szerencsétlenségek helyét jelz  rádióbója 

29  ERC European Radiocommunications Committee 
Európai Rádiótávközlési Bizottság 

30  ERC/DEC ERC Decision 
ERC-határozat 

31  ERC/REC ERC Recommendation 
ERC-ajánlás 

32  ERMES European Radio Messaging System 
Európai rádiós személyhívó rendszer 

33  FM Frequency Modulation 
Frekvenciamoduláció 

34  FNFT Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata 

35  GBSAR Ground Based Synthetic Aperture Radar 
Földi telepítés  szintetikus apertúrájú radar 

36  GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 
Világméret  tengeri vész- és biztonsági rendszer 

37  GMT Greenwich Mean Time 
Greenwichi id számítás szerinti id  

38  GPR/WPR Ground Probing Radar/Wall Probing Radar 
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar 

39  GSM Global System for Mobile Communications 
Világméret  mozgó távközl  rendszer 
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 A B 

40  GSM 1800 GSM in the 1800 MHz band 
1800 MHz-es sávú GSM 

41  GSM-R GSM-Railway 
GSM rendszer vasúti nyalábolt felhasználás részére 

42  GSO Geostationary Orbit 
Geostacionárius pályájú 

43  HAPS High Altitude Platform Station 
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás 

44  HDFSS High-density applications in the fixed-satellite service 
A m holdas állandóhely  szolgálat nagys r ség  
alkalmazásai 

45  ICAO International Civil Aviation Organization 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

46  ICAO Annex 10 Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation 
(Aeronautical Telecommunications) 
Az 1971. évi 25. tvr.-rel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári 
Repülésr l szóló 1944. évi Chicagói Egyezmény 10. 
Függeléke (Légiforgalmi távközlés) 
(Kihirdetve a 2007. évi XLVI. tv.-nyel) 

47  ILS Instrument Landing System 
M szeres leszállító rendszer 

48  ILS LOC Localizer Element of ILS 
ILS iránysávadó 

49  IMO International Maritime Organization 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

50  IMT International Mobile Telecommunications 
Nemzetközi mozgó távközlés 

51  IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000 
Nemzetközi mozgó távközlés-2000 

52  ISM Industrial, Scientific and Medical 
Ipari, tudományos és orvosi 

53  ITS Intelligent Transport Systems 
Intelligens közlekedési rendszerek 

54  ITU International Telecommunication Union 
Nemzetközi Távközlési Egyesület 

55  ITU-R ITU Radiocommunication Sector 
ITU Rádiótávközlési Ágazat 

56  JTIDS/MIDS Joint Tactical Information Distribution System / 
Multifunctional Information Distribution System 
Összhader nemi harcászati információelosztó rendszer / 
Többfunkciós információelosztó rendszer 

57  KH Középhullám(ú) 
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 A B 

58  Loran Long range air navigation system 
Nagy távolságú léginavigációs rendszer 

59  LTE Long Term Evolution 
Hosszú távú fejl dés 

60  MBS Mobile Broadband System 
Szélessávú mozgó rendszer 

61  MCA Mobile Communication on Aircraft 
Mobilhírközlés légijárm veken 

62  MLS Microwave Landing System 
Mikrohullámú leszállító rendszer 

63  MSI Maritime Safety Information 
Tengeri biztonsági közlemények 

64  MSZ Magyar Szabvány 

65  MVDS Multipoint Video Distribution System 
Videom sor-elosztó rendszer 

66  MWS Multimedia Wireless System 
Vezetéknélküli multimédia rendszer 

67  NATO North Atlantic Treaty Organisation 
Észak-atlanti Szerz dés Szervezete 

68  NAVTEX Automated direct-printing telegraph system for navigational 
and meteorological warnings and urgent information to ship 
Hajóknak szóló navigációs és meteorológiai 
figyelmeztetések, valamint sürg s tájékoztatások 
továbbítására szolgáló távgépíró rendszer 

69  NDB Non-Directional Radio Beacon 
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó 

70  NGSO Non-Geostationary Orbit 
Nemgeostacionárius pályájú 

71  NJFA NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement 
NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény 

72  NVIS Near Vertical Incidence Skywave 
Függ legeshez közeli beesési szög  térhullám 

73  (OR) Off-route 
Útvonalon kívüli 

74  PAMR Public Access Mobile Radio 
Nyilvános hozzáférés  mozgórádió 

75  PLB Personal Locator Beacon 
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó 

76  PMR Professional/Private Mobile Radio 
Professzionális/Magán mozgórádió 
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 A B 

77  PMR 446 Professional Mobile Radio 446 
446 MHz-es sávú professzionális célú mozgórádió 

78  PMSE Programme Making and Special Event 
M sorgyártás és különleges események 

79  PPDR Public Protection and Disaster Relief 
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi 

80  PSTN Public Switched Telecommunication Network 
Nyilvános kapcsolt távközl  hálózat 

81  (R) Route 
Útvonali 

82  Rev.WRC-03 Revised by WRC-03 
A WRC-03 által módosított 

83  Rev.WRC-07 Revised by WRC-07 
A WRC-07 által módosított 

84  Rev.WRC-2000 Revised by WRC-2000 
A WRC-2000 által módosított 

85  Rev.WRC-95 Revised by WRC-95 
A WRC-95 által módosított 

86  Rev.WRC-97 Revised by WRC-97 
A WRC-97 által módosított 

87  RFID Radio Frequency Identification 
Rádiófrekvenciás azonosító 

88  RH Rövidhullám(ú) 

89  RLAN Radio Local Area Network 
Rádiós helyi hálózat 

90  RR Radio Regulations 
Nemzetközi Rádiószabályzat 

91  RTTT Road Transport & Traffic Telematics 
Közúti közlekedési és forgalmi telematika 

92  SART Search and Rescue Transponder 
Kutató és ment  válaszjeladó 

93  S-DAB Satellite Digital Audio Broadcasting 
M holdas digitális hangm sorszórás 

94  SI System International of Units 
Nemzetközi mértékegységrendszer 

95  SIT Shipborne Interrogator-Transponder 
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdez -válaszjeladó 

96  S-PCS Satellite Personal Communications Services/Systems 
M holdas személyi távközlési szolgáltatások/rendszerek 
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97  SRD Short Range Device 
Kis hatótávolságú eszköz 

98  SSB Single-Sideband 
Egyoldalsávos 

99  SSR Secondary Surveillance Radar 
Másodlagos légtérellen rz  radar 

100  TACAN Tactical Air Navigation System 
Harcászati légi navigációs rendszer 

101  T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting 
Földfelszíni digitális hangm sorszórás 

102  TLPR Tank Level Probing Radar 
Tartályszintmér  radar 

103  TV, tv Television 
Televízió 

104  TVOR Terminal VOR 
Közelkörzeti VOR 

105  UHF Ultra High Frequency 
Deciméteres frekvenciasáv(ú) 

106  UIC International Union of Railways 
Nemzetközi Vasúti Egyesület 

107  UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
Egyetemes mozgó távközl  rendszer 

108  URH Ultrarövid-hullámú 

109  UTC Coordinated Universal Time 
Egyeztetett világid  

110  UWB Ultra-Wideband 
Ultraszéles sávú 

111  VHF Very High Frequency 
Méteres frekvenciasáv(ú) 

112  VOR VHF Omnidirectional Radio Range 
VHF körsugárzó rádió-irányadó 

113  VSAT Very Small Aperture Terminal 
Kis apertúrájú m holdas végfelhasználói állomás 

114  WARC World Administrative Radio Conference 
Igazgatási Rádió Világértekezlet 

115  WARC-92 World Administrative Radio Conference for Dealing with 
Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, 
Malaga-Torremolinos, 1992 
A rádiófrekvenciás tartomány egyes részeinek felosztásával 
foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-
Torremolinos, 1992 
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116  WAS Wireless Access System 
Vezetéknélküli hozzáférési rendszer 

117  WiBro Wireless Broadband 
Vezetéknélküli szélessáv(ú) 

118  WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 
Mikrohullámú hozzáférés világméret  csereszabatossággal 

119  WRC World Radiocommunication Conference 
Rádiótávközlési Világértekezlet 

120  WRC-03 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003 
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003 

121  WRC-07 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2007 
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2007 

122  WRC-2000 World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000 
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000 

123  WRC-95 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995 
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995 

124  WRC-97 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997 
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997 
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FREKVENCIASÁVOK NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA 

 
 

 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
4  9 kHz alatt (Nincs felosztva) 

 
 
5.53  5.54 

9 kHz alatt 
(Nincs felosztva) 
 
5.53  5.54 

 9 kHz alatt 
 
 
H2 

9 kHz alatt 
(Nincs felosztva) 
 
5.53  5.54 

5  9–14 kHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 9–14 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 9–14 kHz 
 
 
H2  H5 

9–14 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3  H4 
 

6  14–19,95 kHz ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
 
 
5.55  5.56 

14–19,95 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
 
5.56 

14–19,95 kHz 
 
 
 
H7 

14–19,95 kHz 
 
 
 
H2  H5  H7 

14–19,95 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H6 

7  19,95–20,05 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz) 19,95–20,05 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (20 kHz) 

19,95–20,05 kHz 
 
 
 
H7 

19,95–20,05 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (20 kHz)  H8 
 
H2  H5  H7 

 

8  20,05–70 kHz ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
 
 
5.56  5.58 

20,05–70 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
 
5.56 

20,05–70 kHz 
 
 
 
H7 

20,05–70 kHz 
 
 
 
H2  H5  H7 

20,05–70 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H6 

9  70–72 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

70–90 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

5.60 
Rádiólokáció 

70–72 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
Állandóhely  
Tengeri mozgó  5.57 
 
5.59 

70–72 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

70–72 kHz 
 
 
 
 
H7 

70–72 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

70–72 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H9 

10  72–84 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.56 

 72–84 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

72–84 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.56 

72–84 kHz 
 
 
 
 
H7 

72–84 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

72–84 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H6 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H9 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
11  84–86 kHz 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 84–86 kHz 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
Állandóhely  
Tengeri mozgó  5.57 
 
5.59 

84–86 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

84–86 kHz 
 
 
 
 
H7 

84–86 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

84–86 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H9 

12  86–90 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.56 

 
 
 
 
 
5.61 

86–90 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

86–90 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.57 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.56 

86–90 kHz 
 
 
 
 
H7 

86–90 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

86–90 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H6 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3  H9 

13  90–110 kHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.62 
Állandóhely  
 
 
5.64 

90–110 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.62 
Állandóhely  
 
5.64 

90–110 kHz 
 
 
 
H7 

90–110 kHz 
 
 
 
H2  H5  H7 

90–110 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.62  H3  

H4 
Állandóhely   5.64  H6 
 

14  110–112 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.64 

110–130 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

5.60 
Rádiólokáció 

110–112 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.64 

110–112 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.64 

110–112 kHz 
 
 
 
 
H7 

110–112 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

110–112 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.64  H6 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3  H4 
 

15  112–115 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

 112–117,6 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
Állandóhely  
Tengeri mozgó 

112–115 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

112–115 kHz 
 
 
H7 

112–115 kHz 
 
 
H2  H5  H7 

112–115 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H4 

16  115–117,6 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
Állandóhely  
Tengeri mozgó 
 
5.64  5.66 

 

 
5.64  5.65 

115–117,6 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
Állandóhely  
Tengeri mozgó 
 
5.64 

115–117,6 kHz 
 
 
 
 
H7 

115–117,6 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

115–117,6 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H4 
Állandóhely   5.64  H6 
 

17  117,6–126 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.64 

 117,6–126 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.64 

117,6–126 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.64 

117,6–126 kHz 
 
 
 
 
H7 

117,6–126 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

117,6–126 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.64  H6 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H4 
 

18  126–129 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

 126–129 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
Állandóhely  
Tengeri mozgó 
 
5.64  5.65 

126–129 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 

126–129 kHz 
 
 
 
 
H7 

126–129 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

126–129 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H4 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
19  129–130 kHz 

ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.64 

 
5.61  5.64 

129–130 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.64 

129–130 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60 
 
5.64 

129–130 kHz 
 
 
 
 
H7 

129–130 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

129–130 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.64  H6 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.60  H3  

H4 
 

20  130–135,7 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
 
 
5.64  5.67 

130–135,7 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
 
 
5.64 

130–135,7 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.64 

130–135,7 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
 
 
5.64 

130–135,7 kHz 
 
 
 
 
H7 

130–135,7 kHz 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

130–135,7 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.64  H6 
 

21  135,7–137,8 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
Amat r  5.67A 
 
 
5.64  5.67  5.67B 

135,7–137,8 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
Amat r  5.67A 
 
 
5.64 

135,7–137,8 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Amat r  5.67A 
 
5.64  5.67B 

135,7–137,8 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
Amat r  5.67A 
 
 
5.64 

135,7–137,8 kHz 
 
 
 
 
 
H7 

135,7–137,8 kHz 
Amat r  5.67A  H11 
 
 
 
 
H2  H5  H7 

135,7–137,8 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.64  H6 
 

22  137,8–148,5 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
 
5.64  5.67 

137,8–160 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 

137,8–160 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

137,8–148,5 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
 
5.64 

137,8–148,5 kHz 
 
 
 
H7 

137,8–148,5 kHz 
 
 
 
H2  H5  H7 

137,8–148,5 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.64  H6 
 

23  148,5–255 kHz 5.64 5.64 148,5–255 kHz  148,5–255 kHz  
24  M SORSZÓRÁS 160–190 kHz 

ÁLLANDÓHELY  
160–190 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Légi rádiónavigáció 

M SORSZÓRÁS  M SORSZÓRÁS  H12  

25   190–200 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

    

26  
 
5.68  5.69  5.70 

200–275 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Légi mozgó 

200–285 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Légi mozgó 

 

 H2  H5  
27  255–283,5 kHz 

M SORSZÓRÁS 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

  255–283,5 kHz 
M SORSZÓRÁS 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 255–283,5 kHz 
M SORSZÓRÁS  H12 

255–283,5 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4 

28  

 
5.70  5.71 

275–285 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Légi mozgó 
Tengeri rádiónavigáció 

(rádió-irányadók) 

  

 H2  H5 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
29  283,5–315 kHz   283,5–315 kHz  283,5–315 kHz 283,5–315 kHz 
30  LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
(rádió-irányadók)  5.73 

 
5.72  5.74 

285–315 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók)  5.73 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

(rádió-irányadók)  5.73 
 
5.74  H2  H5 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4  
H14 

 

31  315–325 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Tengeri rádiónavigáció 

(rádió-irányadók)  5.73 
 
5.72  5.75 

315–325 kHz 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

(rádió-irányadók)  5.73 
Légi rádiónavigáció 

315–325 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

(rádió-irányadók)  5.73 

315–325 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Tengeri rádiónavigáció 

(rádió-irányadók)  5.73 

 315–325 kHz 
 
 
 
 
H2  H5 

315–325 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4  

H14 

32  325–405 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

325–335 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Légi mozgó 
Tengeri rádiónavigáció 

(rádió-irányadók) 

325–405 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Légi mozgó 

325–405 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 325–405 kHz 
 

325–405 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4  

H14 

33   
 
5.72 

335–405 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Légi mozgó 

  

 
 
H2  H5 

 

34  405–415 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.76 
 
5.72 

405–415 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.76 
Légi mozgó 

405–415 kHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.76 

 405–415 kHz 
 
 
H2  H5 

405–415 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.76  

H4  H14 

35  415–435 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.72 

415–495 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79  5.79A 
Légi rádiónavigáció  5.80 

415–435 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 415–435 kHz 
 
 
 
H2  H5 

415–435 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4  

H14 
 

36  435–495 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79  5.79A
Légi rádiónavigáció 
 
5.72  5.82 

 
5.77  5.78  5.82 

435–495 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79  5.79A 
Légi rádiónavigáció 
 
5.82 

 435–495 kHz 
 
 
 
H2  H5  H15A 

435–495 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4  

H14 
 
5.79A  5.82  H16 

37  495–505 kHz MOZGÓ  5.82A 
 
 
5.82B 

495–505 kHz 
MOZGÓ  5.82A 
 
5.82B 

 495–505 kHz 
 
 
5.82B  H2  H5 

495–505 kHz 
MOZGÓ  5.82A  H17 
 
5.82B 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
38  505–526,5 kHz 

TENGERI MOZGÓ  5.79  5.79A  
5.84 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

505–510 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79 
 

505–526,5 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79  5.79A  

5.84 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Légi mozgó 
Földi mozgó 

505–526,5 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79  5.79A  

5.84 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 505–526,5 kHz 
 

505–526,5 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4  

H14 

39   510–525 kHz 
MOZGÓ  5.79A  5.84 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

     

40  5.72 525–535 kHz    H2  H5 5.79A  5.84  H16 
41  526,5–1606,5 kHz 

M SORSZÓRÁS 
M SORSZÓRÁS  5.86 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

526,5–535 kHz 
M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
 
5.88 

526,5–1606,5 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 526,5–1606,5 kHz 
M SORSZÓRÁS  H18 

526,5–1606,5 kHz 
Légi rádiónavigáció  H4  H19 

42   535–1605 kHz 
M SORSZÓRÁS 

535–1606,5 kHz 
M SORSZÓRÁS 

    

43  5.87  5.87A 1605–1625 kHz    H2  H5  H19A  
44  1606,5–1625 kHz 

ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.90 
FÖLDI MOZGÓ 
 
5.92 

M SORSZÓRÁS  5.89 
 
 
 
 
5.90 

1606,5–1800 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

1606,5–1625 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.90 
FÖLDI MOZGÓ 
 
5.92 

1606,5–1625 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
FÖLDI MOZGÓ  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 
 

1606,5–1625 kHz 
 
 
 
 
H2  H19A 

 

45  1625–1635 kHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.93 

1625–1705 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS  5.89 

 1625–1635 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.93 
FÖLDI MOZGÓ  5.93 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

1625–1635 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.93  H21 
FÖLDI MOZGÓ  5.93  H22 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

1625–1635 kHz 
 
 
H2  H19A 

 

46  1635–1800 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.90 
FÖLDI MOZGÓ 

Rádiólokáció 
 
 
 
5.90 

 1635–1800 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.90 
FÖLDI MOZGÓ 

1635–1800 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
FÖLDI MOZGÓ  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 

1635–1800 kHz 
 

 

47  

 
5.92  5.96 

1705–1800 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 
5.91 

 
5.92  5.96  

 
H2  H19A 

 

48  1800–1810 kHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
 
5.93 

1800–1850 kHz 
AMAT R 

1800–2000 kHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Rádiólokáció 

1800–1810 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.93 
FÖLDI MOZGÓ  5.93 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

1800–1810 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.93  H21 
FÖLDI MOZGÓ  5.93  H22 

1800–1810 kHz 
 
 
 
 
 
H2  H19A 
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49  1810–1850 kHz 

AMAT R 
 
5.98  5.99  5.100  5.101 

  1810–1850 kHz 
AMAT R 
 
5.100 

 1810–1850 kHz 
AMAT R  H11 
 
5.100  H2  H19A 

 

50  1850–2000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
 
 
 
5.92  5.96  5.103 

1850–2000 kHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.102 

 
5.97 

1850–2000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
 
 
 
5.92  5.96  5.103 

1850–2000 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
 
 
 
5.103 

1850–2000 kHz 
Amat r  5.96  H11 
 
 
 
 
 
 
H2  H19A 

1850–2000 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H4  H20 
 

51  2000–2025 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
 
 
5.92  5.103 

2000–2065 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

2000–2025 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
 
 
5.92  5.103 

2000–2025 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 
 
5.103 

2000–2025 kHz 
 
 
 
 
 
 
H2  H19A 

 

52  2025–2045 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
Meteorológia  5.104 
 
 
5.92  5.103 

 2025–2045 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
Meteorológia  5.104 
 
 
5.92  5.103 

2025–2045 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 
 
5.103 

2025–2045 kHz 
 
 
 
 
 
 
H2  H19A 

 

53  2045–2160 kHz  2045–2160 kHz 2045–2160 kHz 2045–2160 kHz  
54  ÁLLANDÓHELY  

TENGERI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

2065–2107 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.105 
 
5.106 

ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

ÁLLANDÓHELY   H21 
FÖLDI MOZGÓ  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 

  

55  
 
5.92 

2107–2170 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

 
5.92  

 
H2  H19A 

 

56  2160–2170 kHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.93  5.107 

 2160–2170 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.93 
FÖLDI MOZGÓ  5.93 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

2160–2170 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.93  H21 
FÖLDI MOZGÓ  5.93  H22 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

2160–2170 kHz 
 
 
H2  H19A 

 

57  2170–2173,5 kHz TENGERI MOZGÓ 2170–2173,5 kHz 
TENGERI MOZGÓ 

 2170–2173,5 kHz 
 
H2  H19A 

2170–2173,5 kHz 
TENGERI MOZGÓ  H17 
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58  2173,5–2190,5 kHz MOZGÓ (vészjelzés és hívás) 

 
 
 
5.108  5.109  5.110  5.111 

2173,5–2190,5 kHz 
MOZGÓ (vészjelzés és hívás) 
 
 
5.108  5.109  5.110  5.111 

 2173,5–2190,5 kHz 
 
 
 
H2  H19A 

2173,5–2190,5 kHz 
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)  

H4  H17 
 
5.108  5.109  5.110  5.111  H16 

59  2190,5–2194 kHz TENGERI MOZGÓ 2190,5–2194 kHz 
TENGERI MOZGÓ 

 2190,5–2194 kHz 
 
H2  H19A 

2190,5–2194 kHz 
TENGERI MOZGÓ  H17 

60  2194–2300 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
 
 
5.92  5.103  5.112 

2194–2300 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
 
5.112 

2194–2300 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
 
 
5.92  5.103 

2194–2300 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 
 
5.103 

2194–2300 kHz 
 
 
 
 
 
 
H2  H19A 

 

61  2300–2498 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

2300–2495 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS  5.113 

2300–2498 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

2300–2498 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 

2300–2498 kHz 
 

 

62  M SORSZÓRÁS  5.113 
 
5.103 

2495–2501 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)  

5.103 
 
5.103 

 
H2  H19A  H23A 

 

63  2498–2501 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (2500 kHz) 

 2498–2501 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (2500 kHz) 

 2498–2501 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (2500 kHz)  H8 
 
H2  H19A 

 

64  2501–2502 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 
rkutatás 

2501–2502 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL 
rkutatás 

 2501–2502 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL  H8 
rkutatás  H24 

 
H2  H19A 

 

65  2502–2625 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

2502–2505 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 

2502–2625 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

2502–2625 kHz 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 

2502–2625 kHz 
 

2502–2625 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

66  
 
5.92  5.103  5.114 

2505–2850 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

 
5.92  5.103 

 
5.103 

 
H2  H19A 

 
5.103 
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67  2625–2650 kHz 

TENGERI MOZGÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.92 

 2625–2650 kHz 
TENGERI MOZGÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.92 

2625–2650 kHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 
 

2625–2650 kHz 
 
 
 
H2  H19A 

2625–2650 kHz 
TENGERI MOZGÓ  H17 
 

68  2650–2850 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
 
5.92  5.103 

 2650–2850 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
 
5.92  5.103 

2650–2850 kHz 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 
 
5.103 

2650–2850 kHz 
 
 
 
 
 
H2  H19A 

2650–2850 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 
 
 
 
5.103 

69  2850–3025 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 
 
 
5.111  5.115 

2850–3025 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 
 
5.111  5.115 

 2850–3025 kHz 
 
 
H2  H19A 

2850–3025 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 
 
5.111  5.115  H16 

70  3025–3155 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 3025–3155 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

3025–3155 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

3025–3155 kHz 
 
H2  H19A 

 

71  3155–3200 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
 
5.116  5.117 

3155–3200 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.116 

3155–3200 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
 

3155–3200 kHz 
 
 
 
 
5.116  H2  H19A  H29 

 

72  3200–3230 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével 
M SORSZÓRÁS  5.113 
 
 
5.116 

3200–3230 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.116 

3200–3230 kHz 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
 

3200–3230 kHz 
 
 
 
 
5.116  H2  H19A  H29 

3200–3230 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

73  3230–3400 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
M SORSZÓRÁS  5.113 
 
 
5.116  5.118 

3230–3400 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.116 

3230–3400 kHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 

3230–3400 kHz 
 
 
 
 
5.116  H2  H19A  H29 

3230–3400 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

74  3400–3500 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 3400–3500 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 3400–3500 kHz 
 
H2  H19A 

3400–3500 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 
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75  3500–3800 kHz 

AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

3500–3750 kHz 
AMAT R 
 
 
 
5.119 

3500–3900 kHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

3500–3800 kHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

3500–3800 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.92  

H20 

3500–3800 kHz 
AMAT R  H11 

 

76  
 
5.92 

3750–4000 kHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  

 
 
5.92  

 
H2  H19A 

 

77  3800–3900 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
(OR) LÉGI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

MOZGÓ, az (R) légi mozgó 
kivételével 

 3800–3900 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
(OR) LÉGI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

3800–3900 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

3800–3900 kHz 
 
 
H2  H19A 

3800–3900 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

78  3900–3950 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 
 
5.123 

 3900–3950 kHz 
LÉGI MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 

3900–3950 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

3900–3950 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

3900–3950 kHz 
 
 
H2  H19A 

 

79  3950–4000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
M SORSZÓRÁS 

 
 
 
 
5.122  5.125 

3950–4000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
M SORSZÓRÁS 
 
5.126 

3950–4000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
M SORSZÓRÁS 

 3950–4000 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
 
H2  H19A 

 

80  4000–4063 kHz ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.127 
 
5.126 

4000–4063 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ  5.127 

 4000–4063 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.127  H17 
 
H2  H19A 

4000–4063 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

81  4063–4438 kHz TENGERI MOZGÓ  5.79A  5.109  5.110  5.130  5.131  5.132 
 
 
 
 
5.128 

4063–4438 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79A  

5.109  5.110  5.130  5.131  
5.132 

 
5.128 

 4063–4438 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.79A  

5.109  5.110  5.130  5.131  
5.132  H16  H17 

 
H2  H19A 

 

82  4438–4650 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével 

4438–4650 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

4438–4650 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

4438–4650 kHz 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 

4438–4650 kHz 
 
 
H2  H19A 

4438–4650 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

83  4650–4700 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 4650–4700 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 4650–4700 kHz 
 
H2  H19A 

4650–4700 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 

84  4700–4750 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 4700–4750 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

4700–4750 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

4700–4750 kHz 
 
H2  H19A 

 



38342
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi183.szám

 

 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
85  4750–4850 kHz 

ÁLLANDÓHELY  
(OR) LÉGI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS  5.113 

4750–4850 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS  5.113 

4750–4850 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
M SORSZÓRÁS  5.113 
Földi mozgó 

4750–4850 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
(OR) LÉGI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

4750–4850 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

4750–4850 kHz 
 
 
 
H2  H19A 

4750–4850 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

86  4850–4995 kHz ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS  5.113 

4850–4995 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ 

4850–4995 kHz 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

4850–4995 kHz 
 
H2  H19A 

4850–4995 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

87  4995–5003 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) 4995–5003 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (5000 kHz) 

 4995–5003 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (5000 kHz)  H8 
 
H2  H19A 

 

88  5003–5005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 
rkutatás 

5003–5005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL 
rkutatás 

 5003–5005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL  H8 
rkutatás  H24 

 
H2  H19A 

 

89  5005–5060 kHz ÁLLANDÓHELY  
M SORSZÓRÁS  5.113 

5005–5060 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 5005–5060 kHz 
 
H2  H19A 

5005–5060 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

90  5060–5250 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
5.133 

5060–5250 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

5060–5250 kHz 
Mozgó, a légi mozgó kivételével  

H22 

5060–5250 kHz 
 
 
H2  H19A  H23A 

5060–5250 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

91  5250–5450 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

5250–5450 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

5250–5450 kHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 

5250–5450 kHz 
 
 
H2  H19A  H23A 

5250–5450 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

92  5450–5480 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
(OR) LÉGI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

5450–5480 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

5450–5480 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
(OR) LÉGI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

5450–5480 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
(OR) LÉGI MOZGÓ 
FÖLDI MOZGÓ 

5450–5480 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

5450–5480 kHz 
 
 
H2  H19A 

5450–5480 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

93  5480–5680 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 
 
 
5.111  5.115 

5480–5680 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 
 
5.111  5.115 

 5480–5680 kHz 
 
 
H2  H19A 

5480–5680 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 
 
5.111  5.115  H16 

94  5680–5730 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 
 
 
5.111  5.115 

5680–5730 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 
 
5.111  5.115 

5680–5730 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 
 

5680–5730 kHz 
 
 
H2  H19A 

5680–5730 kHz 
 
 
5.111  5.115  H16 

95  5730–5900 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ 

5730–5900 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

5730–5900 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 

5730–5900 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ 

5730–5900 kHz 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

5730–5900 kHz 
 
 
H2  H19A 

5730–5900 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
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96  5900–5950 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 

 
 
5.136 

5900–5950 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.136 

 5900–5950 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H19A 

 

97  5950–6200 kHz M SORSZÓRÁS 5950–6200 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 5950–6200 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H19A 

 

98  6200–6525 kHz TENGERI MOZGÓ  5.109  5.110  5.130  5.132 
 
 
 
5.137 

6200–6525 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.109  

5.110  5.130  5.132 
 
5.137 

 6200–6525 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.109  

5.110  5.130  5.132  H16  H17
 
H2  H19A 

 

99  6525–6685 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 6525–6685 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 6525–6685 kHz 
 
H2  H19A 

6525–6685 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 

100  6685–6765 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 6685–6765 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

6685–6765 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

6685–6765 kHz 
 
H2  H19A 

 

101  6765–7000 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
 
5.138  5.138A  5.139 

6765–7000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.138  5.138A 

6765–7000 kHz 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
 
 
5.138A 

6765–7000 kHz 
 
 
 
 
H2  H19A  H38 

6765–7000 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 
 
 
5.138  5.138A  H37 

102  7000–7100 kHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
 
 
5.140  5.141  5.141A 

7000–7100 kHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 7000–7100 kHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 
H2  H19A 

 

103  7100–7200 kHz AMAT R 
 
 
5.141A  5.141B  5.141C  5.142 

7100–7200 kHz 
AMAT R 
 

 7100–7200 kHz 
AMAT R  H11 
 
H2  H19A 

 

104  7200–7300 kHz 
M SORSZÓRÁS 

7200–7300 kHz 
AMAT R 
 
5.142 

7200–7300 kHz 
M SORSZÓRÁS 

7200–7300 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 7200–7300 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H19A 

 

105  7300–7400 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 

7300–7350 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.143 

 7300–7350 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H19A 

 

106  

 
5.143  5.143A  5.143B  5.143C  5.143D 

7350–7400 kHz 
M SORSZÓRÁS 
 
5.143B 

 7350–7400 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H19A 
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107  7400–7450 kHz 

M SORSZÓRÁS 
 
 
5.143B  5.143C 

7400–7450 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

7400–7450 kHz 
M SORSZÓRÁS 
 
 
5.143A  5.143C 

7400–7450 kHz 
M SORSZÓRÁS 
 
 
5.143B 

 7400–7450 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
 
H2  H19A 

 

108  7450–8100 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
5.143E  5.144 

7450–8100 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 

7450–8100 kHz 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
 

7450–8100 kHz 
 
 
 
H2  H19A 

7450–8100 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

109  8100–8195 kHz ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 

8100–8195 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 

 8100–8195 kHz 
 
H2  H19A 

8100–8195 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
TENGERI MOZGÓ  H17 

110  8195–8815 kHz TENGERI MOZGÓ  5.109  5.110  5.132  5.145 
 
 
 
5.111 

8195–8815 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.109  

5.110  5.132  5.145 
 
5.111 

 8195–8815 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.109  

5.110  5.132  5.145  H16  H17
 
H2  H19A 

8195–8815 kHz 
 
 
 
5.111  H16 

111  8815–8965 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 8815–8965 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 8815–8965 kHz 
 
H2  H19A 

8815–8965 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 

112  8965–9040 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 8965–9040 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

8965–9040 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 
 

8965–9040 kHz 
 
H2  H19A 

 

113  9040–9400 kHz ÁLLANDÓHELY  9040–9400 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 9040–9400 kHz 
 
H2  H19A 

9040–9400 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

114  9400–9500 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.146 

9400–9500 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.146 

 9400–9500 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H19A 

 

115  9500–9900 kHz M SORSZÓRÁS 
 
 
5.147 

9500–9900 kHz 
M SORSZÓRÁS 
 
5.147 

 9500–9900 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H19A 

 

116  9900–9995 kHz ÁLLANDÓHELY  9900–9995 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 9900–9995 kHz 
 
H2  H19A 

9900–9995 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

117  9995–10 003 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz) 
 
 
 
5.111 

9995–10 003 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (10 000 kHz) 
 
5.111 

 9995–10 003 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (10 000 kHz)  H8 
 
H2  H19A 

9995–10 003 kHz 
 
 
 
5.111  H16 
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118  10 003–10 005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 

rkutatás 
 
 
 
5.111 

10 003–10 005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL 
rkutatás 

 
5.111 

 10 003–10 005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL  H8 
rkutatás  H24 

 
H2  H19A 

10 003–10 005 kHz 
 
 
 
 
5.111  H16 

119  10 005–10 100 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 
 
 
5.111 

10 005–10 100 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 
 
5.111 

 10 005–10 100 kHz 
 
 
H2  H19A 

10 005–10 100 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 
 
5.111  H16 

120  10 100–10 150 kHz ÁLLANDÓHELY  
Amat r 

10 100–10 150 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Amat r 

 10 100–10 150 kHz 
Amat r  H11 
 
H2  H19A 

10 100–10 150 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

121  10 150–11 175 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 

10 150–11 175 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 

10 150–11 175 kHz 
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 

10 150–11 175 kHz 
 
 
H2  H19A 

10 150–11 175 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

122  11 175–11 275 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 11 175–11 275 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

11 175–11 275 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

11 175–11 275 kHz 
 
H2  H19A 

 

123  11 275–11 400 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 11 275–11 400 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 11 275–11 400 kHz 
 
H2  H19A 

11 275–11 400 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 

124  11 400–11 600 kHz ÁLLANDÓHELY  11 400–11 600 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 11 400–11 600 kHz 
 
H2  H19A 

11 400–11 600 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

125  11 600–11 650 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.146 

11 600–11 650 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.146 

 11 600–11 650 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H19A 

 

126  11 650–12 050 kHz M SORSZÓRÁS 
 
 
5.147 

11 650–12 050 kHz 
M SORSZÓRÁS 
 
5.147 

 11 650–12 050 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H19A 

 

127  12 050–12 100 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.146 

12 050–12 100 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.146 

 12 050–12 100 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H19A 

 

128  12 100–12 230 kHz ÁLLANDÓHELY  12 100–12 230 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 12 100–12 230 kHz 
 
H2  H19A 

12 100–12 230 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
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129  12 230–13 200 kHz TENGERI MOZGÓ  5.109  5.110  5.132  5.145 12 230–13 200 kHz 

TENGERI MOZGÓ  5.109  
5.110  5.132  5.145 

 12 230–13 200 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.109  

5.110  5.132  5.145  H16  H17
 
H2  H5  H19A 

 

130  13 200–13 260 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 13 200–13 260 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

13 200–13 260 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

13 200–13 260 kHz 
 
H2  H5  H19A 

 

131  13 260–13 360 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 13 260–13 360 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 13 260–13 360 kHz 
 
H2  H5  H19A 

13 260–13 360 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 

132  13 360–13 410 kHz ÁLLANDÓHELY  
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
5.149 

13 360–13 410 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149 

 13 360–13 410 kHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
5.149  H2  H5  H19A 

13 360–13 410 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 
 
5.149 

133  13 410–13 570 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
 
5.150 

13 410–13 570 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.150 

13 410–13 570 kHz 
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
 

13 410–13 570 kHz 
 
 
 
 
5.150  H2  H5  H19A  H37  H38 

13 410–13 570 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
 

134  13 570–13 600 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.151 

13 570–13 600 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.151 

 13 570–13 600 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H5  H19A 

 

135  13 600–13 800 kHz M SORSZÓRÁS 
 

13 600–13 800 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 13 600–13 800 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H5  H19A 

 

136  13 800–13 870 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.151 

13 800–13 870 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.151 

 13 800–13 870 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H5  H19A 

 

137  13 870–14 000 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 

13 870–14 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 

13 870–14 000 kHz 
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 

13 870–14 000 kHz 
 
 
H2  H5  H19A 

13 870–14 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

138  14 000–14 250 kHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

14 000–14 250 kHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 14 000–14 250 kHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 
H2  H5  H19A 
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139  14 250–14 350 kHz AMAT R 

 
 
5.152 

14 250–14 350 kHz 
AMAT R 

 14 250–14 350 kHz 
AMAT R  H11 
 
H2  H5  H19A 

 

140  14 350–14 990 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 

14 350–14 990 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 

14 350–14 990 kHz 
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 

14 350–14 990 kHz 
 
 
H2  H5  H19A 

14 350–14 990 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

141  14 990–15 005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz) 
 
 
 
5.111 

14 990–15 005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (15 000 kHz) 
 
5.111 

 14 990–15 005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (15 000 kHz)  H8 
 
H2  H5  H19A 

14 990–15 005 kHz 
 
 
 
5.111  H16 

142  15 005–15 010 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 
rkutatás 

15 005–15 010 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL 
rkutatás 

 15 005–15 010 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL  H8 
rkutatás  H24 

 
H2  H5  H19A 

 

143  15 010–15 100 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 15 010–15 100 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

15 010–15 100 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

15 010–15 100 kHz 
 
H2  H5  H19A 

 

144  15 100–15 600 kHz M SORSZÓRÁS 
 

15 100–15 600 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 15 100–15 600 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H5  H19A 

 

145  15 600–15 800 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.146 

15 600–15 800 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.146 

 15 600–15 800 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H5  H19A 

 

146  15 800–16 360 kHz ÁLLANDÓHELY  
 
5.153 

15 800–16 360 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 15 800–16 360 kHz 
 
H2  H5  H19A 

15 800–16 360 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

147  16 360–17 410 kHz TENGERI MOZGÓ  5.109  5.110  5.132  5.145 16 360–17 410 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.109  

5.110  5.132  5.145 

 16 360–17 410 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.109  

5.110  5.132  5.145  H16  H17
 
H2  H5  H19A 

 

148  17 410–17 480 kHz ÁLLANDÓHELY  17 410–17 480 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 17 410–17 480 kHz 
 
H2  H5  H19A 

17 410–17 480 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

149  17 480–17 550 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.146 

17 480–17 550 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.146 

 17 480–17 550 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H5  H19A 
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150  17 550–17 900 kHz M SORSZÓRÁS 

 
17 550–17 900 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 17 550–17 900 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H5  H19A 

 

151  17 900–17 970 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 17 900–17 970 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 17 900–17 970 kHz 
 
H2  H5  H19A 

17 900–17 970 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 

152  17 970–18 030 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 17 970–18 030 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

17 970–18 030 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

17 970–18 030 kHz 
 
H2  H5  H19A 

 

153  18 030–18 052 kHz ÁLLANDÓHELY  18 030–18 052 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 18 030–18 052 kHz 
 
H2  H5  H19A 

18 030–18 052 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

154  18 052–18 068 kHz ÁLLANDÓHELY  
rkutatás 

18 052–18 068 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

rkutatás 

 18 052–18 068 kHz 
rkutatás  H24 

 
H2  H5  H19A 

18 052–18 068 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

155  18 068–18 168 kHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
 
 
5.154 

18 068–18 168 kHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 18 068–18 168 kHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 
H2  H5  H19A 

 

156  18 168–18 780 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

18 168–18 780 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

18 168–18 780 kHz 
Mozgó, a légi mozgó kivételével  

H22 
 

18 168–18 780 kHz 
 
 
H2  H5  H19A 

18 168–18 780 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

157  18 780–18 900 kHz TENGERI MOZGÓ 18 780–18 900 kHz 
TENGERI MOZGÓ 

 18 780–18 900 kHz 
TENGERI MOZGÓ  H17 
 
H2  H5  H19A 

 

158  18 900–19 020 kHz M SORSZÓRÁS  5.134 
 
 
5.146 

18 900–19 020 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134 
 
5.146 

 18 900–19 020 kHz 
M SORSZÓRÁS  5.134  H35 
 
H2  H5  H19A 

 

159  19 020–19 680 kHz ÁLLANDÓHELY  19 020–19 680 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 19 020–19 680 kHz 
 
H2  H5  H19A 

19 020–19 680 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

160  19 680–19 800 kHz TENGERI MOZGÓ  5.132 19 680–19 800 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.132 

 19 680–19 800 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.132  H16  

H17 
 
H2  H5  H19A 

 

161  19 800–19 990 kHz ÁLLANDÓHELY  19 800–19 990 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 19 800–19 990 kHz 
 
H2  H5  H19A 

19 800–19 990 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
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162  19 990–19 995 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 

rkutatás 
 
 
 
5.111 

19 990–19 995 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL 
rkutatás 

 
5.111 

 19 990–19 995 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL  H8 
rkutatás  H24 

 
H2  H5  H19A 

19 990–19 995 kHz 
 
 
 
 
5.111  H16 

163  19 995–20 010 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz) 
 
 
 
5.111 

19 995–20 010 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (20 000 kHz) 
 
5.111 

 19 995–20 010 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (20 000 kHz)  H8 
 
H2  H5  H19A 

19 995–20 010 kHz 
 
 
 
5.111  H16 

164  20 010–21 000 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó 

20 010–21 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó 

20 010–21 000 kHz 
Mozgó  H22 

20 010–21 000 kHz 
 
H2  H19A 

20 010–21 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

165  21 000–21 450 kHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

21 000–21 450 kHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 21 000–21 450 kHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 
H2  H19A 

 

166  21 450–21 850 kHz M SORSZÓRÁS 
 

21 450–21 850 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 21 450–21 850 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2  H19A 

 

167  21 850–21 870 kHz ÁLLANDÓHELY   5.155A 
 
5.155 

21 850–21 870 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 21 850–21 870 kHz 
 
H2  H19A 

21 850–21 870 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

168  21 870–21 924 kHz ÁLLANDÓHELY   5.155B 21 870–21 924 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.155B 

 21 870–21 924 kHz 
 
H2  H19A 

21 870–21 924 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.155B  H42 

169  21 924–22 000 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 21 924–22 000 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 

 21 924–22 000 kHz 
 
H2  H19A 

21 924–22 000 kHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 

170  22 000–22 855 kHz TENGERI MOZGÓ  5.132 
 
 
 
5.156 

22 000–22 855 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.132 

 22 000–22 855 kHz 
TENGERI MOZGÓ  5.132  H16  

H17 
 
H2  H19A 

 

171  22 855–23 000 kHz ÁLLANDÓHELY  
 
5.156 

22 855–23 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  

 22 855–23 000 kHz 
 
H2  H19A 

22 855–23 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

172  23 000–23 200 kHz ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 
 
5.156 

23 000–23 200 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 

23 000–23 200 kHz 
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 

23 000–23 200 kHz 
 
 
H2 

23 000–23 200 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 
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173  23 200–23 350 kHz ÁLLANDÓHELY   5.156A 

(OR) LÉGI MOZGÓ 
23 200–23 350 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.156A 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

23 200–23 350 kHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

23 200–23 350 kHz 
 
H2 

23 200–23 350 kHz 
ÁLLANDÓHELY   5.156A  H42 
 

174  23 350–24 000 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével  5.157 

23 350–24 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.157 

23 350–24 000 kHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.157  H22 

23 350–24 000 kHz 
 
 
H2 

23 350–24 000 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

175  24 000–24 890 kHz ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ 

24 000–24 890 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ 

24 000–24 890 kHz 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

24 000–24 890 kHz 
 
H2 

24 000–24 890 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

176  24 890–24 990 kHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

24 890–24 990 kHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 24 890–24 990 kHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 
H2 

 

177  24 990–25 005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz) 24 990–25 005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (25 000 kHz) 

 24 990–25 005 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL (25 000 kHz)  H8 
 
H2 

 

178  25 005–25 010 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 
rkutatás 

25 005–25 010 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL 
rkutatás 

 25 005–25 010 kHz 
HITELES FREKVENCIA ÉS 

ÓRAJEL  H8 
rkutatás  H24 

 
H2 

 

179  25 010–25 070 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

25 010–25 070 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

25 010–25 070 kHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 

25 010–25 070 kHz 
 
 
H2 

25 010–25 070 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

180  25 070–25 210 kHz TENGERI MOZGÓ 25 070–25 210 kHz 
TENGERI MOZGÓ 

 25 070–25 210 kHz 
TENGERI MOZGÓ  H17 
 
H2 

 

181  25 210–25 550 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

25 210–25 550 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

25 210–25 550 kHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 

25 210–25 550 kHz 
 
 
H2 

25 210–25 550 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21  H26 

182  25 550–25 670 kHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
5.149 

25 550–25 670 kHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149 

 25 550–25 670 kHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
5.149  H2 

 

183  25 670–26 100 kHz M SORSZÓRÁS 25 670–26 100 kHz 
M SORSZÓRÁS 

 25 670–26 100 kHz 
M SORSZÓRÁS  H32 
 
H2 
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184  26 100–26 175 kHz TENGERI MOZGÓ  5.132 26 100–26 175 kHz 

TENGERI MOZGÓ  5.132 
 26 100–26 175 kHz 

TENGERI MOZGÓ  5.132  H16  
H17 

 
H2 

 

185  26 175–27 500 kHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

26 175–27 500 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

26 175–26 510 kHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 

26 175–26 510 kHz 
 
 
H2 

 

186  

 
5.150 

 
5.150 

 26 510–27 500 kHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.150  H2  H19A  H37  H38  
H44  H45 

 

187  27,5–28 MHz METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

27,5–28 MHz 
METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

 27,5–27,86 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
H2  H38 

27,5–27,86 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 

188    27,86–28 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 

27,86–28 MHz 
 
H2 

27,86–28 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 

189  28–29,7 MHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

28–29,7 MHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 28–29,7 MHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 
H2 

 

190  29,7–30,005 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

29,7–30,005 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

29,7–30,005 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 

29,7–30,005 MHz 
 
H2  H5 

 

191  30,005–30,01 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS (m holdak azonosítása) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS 

30,005–30,01 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS 
(m holdak azonosítása) 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS 

30,005–30,01 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 

30,005–30,01 MHz 
RKUTATÁS  H24 

 
 
 
H5 
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192  30,01–37,5 MHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ 
30,01–37,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

30,01–34,995 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22  H47 

30,01–34,995 MHz 
 
H5  H29 

 

193     34,995–35,225 MHz 
MOZGÓ 
 
H5  H29  H45 

 

194    35,225–37,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 

35,225–37,5 MHz 
 
H5  H29 

 

195  37,5–38,25 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiócsillagászat 
 
 
5.149 

37,5–38,25 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiócsillagászat 
 
5.149 

37,5–38,25 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 
 
 
5.149 

37,5–38,25 MHz 
Rádiócsillagászat  H41 
 
 
 
5.149  H29 

 

196  38,25–39,986 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

38,25–39,986 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

38,25–39,986 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 

38,25–39,986 MHz 
Mozgó  H49 
 
H29 

 

197  39,986–40,02 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás 

39,986–40,02 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás 

39,986–40,02 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 

39,986–40,02 MHz 
rkutatás  H24 

 

198  40,02–40,98 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.150 

40,02–40,98 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.150 

40,02–40,98 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 
 

40,02–40,98 MHz 
 
 
 
5.150  H37  H38  H45  H50 

 

199  40,98–41,015 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás 
 
5.160  5.161 

40,98–41,015 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás 

40,98–41,015 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22  H47 

40,98–41,015 MHz 
rkutatás  H24 

 

200  41,015–44 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.160  5.161 

41,015–44 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

41,015–44 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22  H47 

  

201  44–47 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.162  5.162A 

44–47 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

44–47 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22  H47  H51 
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202  47–68 MHz 

M SORSZÓRÁS 
47–50 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

47–50 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 

47–48,5 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely   5.163 
Földi mozgó  5.163 

47–68 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

  

203     
5.162A 

48,5–56,5 MHz 
M SORSZÓRÁS 

 48,5–50 MHz 
M SORSZÓRÁS  H51B  H52 

 

204   50–54 MHz 
AMAT R 

  50–52 MHz 
M SORSZÓRÁS  H51B  H52 
Amat r  H11  H53A 

 

205    
5.162A  5.166  5.167  5.167A  5.168  5.170 

  52–56,5 MHz 
M SORSZÓRÁS  H51B  H52 

 

206   54–68 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 

54–68 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 

 

 

  

207     56,5–58 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely   5.163 
Földi mozgó  5.163 

   

208     58–68 MHz 
M SORSZÓRÁS 

 58–66 MHz 
M SORSZÓRÁS  H51B  H52 
 

 

209         
210  5.162A  5.163  5.164  5.165  

5.169  5.171 
 
5.172 

 
5.162A 

  
H51A 

  

211  68–74,8 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

68–72 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 

68–74,8 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

68–74,8 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

68–73 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
FÖLDI MOZGÓ  H22 

  

212     

  

70–70,5 MHz 
Amat r  H11  H53A 
 
5.175 

 

213   5.173      
214   72–73 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

 

 
 
5.175  
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
215   73–74,6 MHz 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.178 

  73–74,8 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22  H47 

73–74,8 MHz 
FÖLDI MOZGÓ 

 

216  
 
5.149  5.175  5.177  5.179 

74,6–74,8 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

 
5.149  5.176  5.179 

 
5.149  5.175 

 
5.149  H56 

 
5.149  H57 

 

217  74,8–75,2 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
5.180  5.181 

74,8–75,2 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.180 

  74,8–75,2 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4 
 
5.180 

218  75,2–87,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

75,2–75,4 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.179 

75,2–87,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

75,2–76,45 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 

  

219   75,4–76 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

75,4–87 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

    

220   76–88 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 

  

 
5.175 

  

221      76,45–77 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
5.175 

  

222      77–77,7 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
5.175  H56 

77–79,7 MHz 
FÖLDI MOZGÓ 
 

 

223      77,7–79,7 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22  H47 
 
5.175  H56 

 
5.175  H57  H58 

 

224      79,7–81,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
5.175 
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225      81,5–82 MHz 

ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
5.175  H56 

81,5–82 MHz 
FÖLDI MOZGÓ 
 
 
 
5.175  H57 

 

226      82–84 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
5.175 

  

227     
 
 
5.182  5.183  5.188 

 84–87,5 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 

  

228  5.175  5.179  5.187  87–100 MHz 5.175 5.175   
229  87,5–100 MHz 5.185 ÁLLANDÓHELY  87,5–100 MHz  87,5–108 MHz  
230  M SORSZÓRÁS 

 
5.190 

88–100 MHz 
M SORSZÓRÁS 

MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 

M SORSZÓRÁS  M SORSZÓRÁS  H61 
Földi mozgó  H61A  H61B 

 

231  100–108 MHz M SORSZÓRÁS 
 
5.192  5.194 

100–108 MHz 
M SORSZÓRÁS 

 

H61C 

 

232  108–117,975 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
5.197  5.197A 

108–117,975 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.197A 

  108–117,975 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4 
(R) LÉGI MOZGÓ  5.197A  H4 

233  117,975–137 MHz (R) LÉGI MOZGÓ 117,975–132 MHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 
 
5.111  5.200 

  117,975–132 MHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 
 
5.111  5.200  H16 

234   132–136 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  5.201 
(R) LÉGI MOZGÓ 
 
5.200 

  132–136 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  5.201  H3 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 
 
5.200 

235  

 
5.111  5.200  5.201  5.202 

136–137 MHz 
(R) LÉGI MOZGÓ 
 
5.200 

  136–137 MHz 
(R) LÉGI MOZGÓ  H4 
 
5.200 
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236  137–137,025 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) 

M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány)  5.208A  5.208B  5.209 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
Állandóhely  
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
 
 
 
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137–137,025 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS METEOROLÓGIA 
( r–Föld irány) 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány)  5.208A  
5.208B  5.209 
RKUTATÁS ( r–Föld irány) 

Állandóhely  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.208 

 137–137,025 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208A  
5.208B  5.209  H62 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

 
 
 
 
 
 
 
5.208 

137–137,025 MHz 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 

237  137,025–137,175 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
Állandóhely  
M holdas mozgó ( r–Föld irány)  5.208A  5.208B  5.209 
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
 
 
 
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,025–137,175 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS METEOROLÓGIA 
( r–Föld irány) 
RKUTATÁS ( r–Föld irány) 

Állandóhely  
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208A  5.208B  
5.209 

Mozgó, az (R) légi mozgó 
kivételével 

 
5.208 

 137,025–137,175 MHz 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

M holdas mozgó ( r–
Föld irány)  5.208A  5.208B  
5.209  H62 

 
 
 
 
 
 
 
5.208 

137,025–137,175 MHz 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 

238  137,175–137,825 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány)  5.208A  5.208B  5.209 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
Állandóhely  
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
 
 
 
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,175–137,825 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS METEOROLÓGIA 
( r–Föld irány) 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány)  5.208A  
5.208B  5.209 
RKUTATÁS ( r–Föld irány) 

Állandóhely  
Mozgó, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.208 

 137,175–137,825 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208A  
5.208B  5.209  H62 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

 
 
 
 
 
 
 
5.208 

137,175–137,825 MHz 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
239  137,825–138 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) 

M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
RKUTATÁS ( r–Föld irány) 

Állandóhely  
M holdas mozgó ( r–Föld irány)  5.208A  5.208B  5.209 
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
 
 
 
5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,825–138 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS METEOROLÓGIA 
( r–Föld irány) 
RKUTATÁS ( r–Föld irány) 

Állandóhely  
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208A  5.208B  
5.209 

Mozgó, az (R) légi mozgó 
kivételével 

 
5.208 

 137,825–138 MHz 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

M holdas mozgó ( r–
Föld irány)  5.208A  5.208B  
5.209  H62 

 
 
 
 
 
 
 
5.208 

137,825–138 MHz 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 

240  138–143,6 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 
 
 
 
5.210  5.211  5.212  5.214 

138–143,6 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

rkutatás ( r–Föld irány) 

138–143,6 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.207  5.213 

138–143,6 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

138–143,6 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

  

241  143,6–143,65 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
 
 
5.211  5.212  5.214 

143,6–143,65 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 

143,6–143,65 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
 
5.207  5.213 

143,6–143,65 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 

143,6–143,65 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

  

242  143,65–144 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 
 
 
 
5.210  5.211  5.212  5.214 

143,65–144 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

rkutatás ( r–Föld irány) 

143,65–144 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.207  5.213 

143,65–144 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ 

143,65–144 MHz 
(OR) LÉGI MOZGÓ  H28 

  

243  144–146 MHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
 
5.216 

144–146 MHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 144–146 MHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 

 

244  146–148 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

146–148 MHz 
AMAT R 
 
 
 
5.217 

146–148 MHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.217 

146–148 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

 146–148 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H64  H64A  

H64B  H64C 
 
 
H29 
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245  148–149,9 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.209 
 
5.218  5.219  5.221 

148–149,9 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.209 
 
 
 
5.218  5.219  5.221 

148–149,9 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.209 
 
5.218  5.219  5.221 

 148–149,9 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.209  H62 
FÖLDI MOZGÓ  H64  H64D  

H64E  H65  H66  H67 
 
 
5.219  5.221  H29 

 

246  149,9–150,05 MHz M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.209  5.224A 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.224B 
 
 
 
 
5.220  5.222  5.223 

149,9–150,05 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.209  5.224A 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ  5.224B 
 
5.220  5.222  5.223 

 149,9–150,05 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.209  5.224A  
H62 

 
 
5.220 

149,9–150,05 MHz 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ  5.224B  H68 
 
 
 
5.222  5.223 

247  150,05–153 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

150,05–156,4875 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

150,05–153 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

150,05–151,4 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
5.149  H69 

150,05–151,4 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H69B 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
5.149  H38 

 

248  

 
5.149 

 

 
5.149 

 151,4–153 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H64B  H64C  

H64E  H65 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
5.149 

 

249  153–154 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
Meteorológia 

 153–154 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
Meteorológia 

 153–154 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H64E  H67 
 

 

250  154–156,4875 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

 154–156,4875 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 

154–156 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével  H22 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H70 
 
H69 

154–156 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H69B 
 

 

251  

 
5.226 

 
5.225  5.226 

 
5.226 

 156–156,4875 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H71  H74 
 
5.226 

156–156,4875 MHz 
TENGERI MOZGÓ 
 
5.226  H16  H72  H73 
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252  156,4875–156,5625 MHz TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel) 

 
 
 
5.111  5.226  5.227 

156,4875–156,5625 MHz 
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés 

és hívás DSC-vel) 
 
5.111  5.226  5.227 

 156,4875–156,5625 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  5.227  H74  

H75A 
 
5.226 

156,4875–156,5625 MHz 
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés 

és hívás DSC-vel) 
 
5.111  5.226  H16  H75 

253  156,5625–156,7625 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.226 

156,5625–156,7625 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.225  5.226 

156,5625–156,7625 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, az (R) légi mozgó 

kivételével 
 
5.226 

 156,5625–156,7625 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H74 
 
 
 
5.226 

156,5625–156,7625 MHz 
TENGERI MOZGÓ 
 
 
 
5.226  H16  H72  H73  H75 

254  156,7625–156,8375 MHz TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás) 
 
 
 
5.111  5.226 

156,7625–156,8375 MHz 
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés 

és hívás) 
 
5.111  5.226 

  156,7625–156,8375 MHz 
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés 

és hívás) 
 
5.111  5.226  H16  H72  H75 

255  156,8375–174 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

156,8375–174 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

156,8375–174 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

 156,8375–167,3 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H64  H65  H71  

H74  H76  H77 
 
5.226 

156,8375–167,3 MHz 
TENGERI MOZGÓ 
 
 
5.226  H72  H75 

256     167,3–169,4 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
H69 

167,3–169,4 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H69B 
 

 

257      169,4–169,7125 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H78D 
 
H15A  H29  H78C 

 

258       169,7125–169,8125 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H78D 
259  

 
5.226  5.227A  5.229 

 
5.226  5.227A  5.230  5.231  5.232 

 
5.226  5.227A 

169,8125–174 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H70 
 
H69 

169,8125–174 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H79 
 
 
 
 
H29 
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260  174–223 MHz 

M SORSZÓRÁS 
174–216 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 
 
5.234 

174–223 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 

174–223 MHz 
M SORSZÓRÁS 

 174–223 MHz 
M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

 

261   216–220 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
TENGERI MOZGÓ 
Rádiólokáció  5.241 
 
5.242 

     

262  5.235  5.237  5.243 220–225 MHz 5.233  5.238  5.240  5.245   H29  H81  H82  
263  223–230 MHz 

M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 

AMAT R 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció  5.241 

223–230 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 

223–230 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 

223–230 MHz 
Állandóhely   H21 
Mozgó  H22 

223–230 MHz 
M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

 

264  

 
5.243  5.246  5.247 

225–235 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Rádiólokáció 
 
5.250 

 

 
H51 

 
H29 

 

265  230–235 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.247  5.251  5.252 

 230–235 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.250 

230–235 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

230–235 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
H51 

  

266  235–267 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.111  5.199  5.252  5.254  5.256  5.256A 

235–267 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.111  5.254  5.256 

235–267 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254  H51 

 235–267 MHz 
 
 
 
5.111  5.256  H16 

267  267–272 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rbeli üzemeltetés ( r–Föld irány) 
 
 
 
5.254  5.257 

267–272 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rbeli üzemeltetés  
( r–Föld irány) 

 
5.254  5.257 

267–272 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.254  H51  H69 

  

268  272–273 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.254 

272–273 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254 

272–273 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.254  H51  H69 
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269  273–312 MHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ 
 
 
5.254 

273–312 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254 

273–312 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254  H51  H69 

  

270  312–315 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M holdas mozgó (Föld– r irány)  5.254  5.255 

312–315 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M holdas mozgó (Föld–

r irány)   5.254  5.255 
 

312–315 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M holdas mozgó (Föld–

r irány)   5.254 
 
H51 

312–315 MHz 
M holdas mozgó (Föld–

r irány)   5.254  5.255  H62 

 

271  315–322 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.254 

315–322 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254 

315–322 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254  H51  H69 

315–322 MHz 
 
 
 
H38 

 

272  322–328,6 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
5.149 

322–328,6 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149 

322–328,6 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.149  H51  H69 

322–328,6 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
5.149 

 

273  328,6–335,4 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.258 
 
 
 
5.259 

328,6–335,4 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.258 
 

  328,6–335,4 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.258  

H4 
 
H51 

274  335,4–387 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

335,4–387 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

335,4–380 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254  H51 

  

275    380–385 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  H87 
 
5.254  H51 

  

276  

 
5.254 

 
5.254 

385–387 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254  H51 
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277  387–390 MHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ 
M holdas mozgó ( r–Föld irány)  5.208A  5.208B  5.254  5.255 

387–390 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208A  5.208B  
5.254  5.255 

 

387–390 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208A  5.208B  
5.254 

 
H51 

387–390 MHz 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208A  5.208B  
5.254  5.255  H62 

 

278  390–399,9 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

390–399,9 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

390–395 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  H87 
 
5.254  H51 

  

279  

 
5.254 

 
5.254 

395–399,9 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.254  H51 

  

280  399,9–400,05 MHz M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.209  5.224A 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.222  5.224B  5.260 
 
 
 
 
 
5.220 

399,9–400,05 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.209  5.224A 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ  5.222  5.224B  
5.260 

 
5.220 

 399,9–400,05 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.209  5.224A  
H62 

 
 
 
5.220 

399,9–400,05 MHz 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ  5.224B  H68 
 
 
 
 
5.222  5.260 

281  400,05–400,15 MHz M HOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) 
 
 
 
 
5.261  5.262 

400,05–400,15 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.262 
M HOLDAS HITELES 

FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 
(400,1 MHz)  5.261 

MOZGÓ  5.262 

400,05–400,15 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.262  H21 
MOZGÓ  5.262  H22 

400,05–400,15 MHz 
M HOLDAS HITELES 

FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL 
(400,1 MHz)  H88 

 
5.261 
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282  400,15–401 MHz METEOROLÓGIA 

M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány)  5.208A  5.208B  5.209 

RKUTATÁS ( r–Föld irány)  5.263 
rbeli üzemeltetés ( r–Föld irány) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.262  5.264 

400,15–401 MHz 
METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY   5.262 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
MOZGÓ  5.262 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208A  
5.208B  5.209 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
5.263 
rbeli üzemeltetés  
( r–Föld irány) 

 
5.264 

400,15–401 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.262  H21 
MOZGÓ  5.262  H22 

400,15–401 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208A  
5.208B  5.209  H62 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
5.263  H24 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.264 

400,15–401 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 

283  401–402 MHz METEOROLÓGIA 
RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) 

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld– r irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA (Föld– r irány) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

401–402 MHz 
METEOROLÓGIA 

RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 
(Föld– r irány) 

M HOLDAS METEOROLÓGIA 
(Föld– r irány) 

Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

401–402 MHz 
Állandóhely   H21 
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

H22 

401–402 MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
H5 

401–402 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(Föld– r irány)  H89 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

(Föld– r irány)  H63 
 

284  402–403 MHz METEOROLÓGIA 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld– r irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA (Föld– r irány) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

402–403 MHz 
METEOROLÓGIA 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(Föld– r irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

(Föld– r irány) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

402–403 MHz 
Állandóhely   H21 
Mozgó, a légi mozgó kivételével  

H22 
 

402–403 MHz 
 
 
 
 
 
 
H5 

402–403 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(Föld– r irány)  H89 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

(Föld– r irány)  H63 
 

285  403–406 MHz METEOROLÓGIA 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

403–406 MHz 
METEOROLÓGIA 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 

403–406 MHz 
Állandóhely   H21 
Mozgó, a légi mozgó kivételével  

H22 
 

403–406 MHz 
 
 
 
H5 

403–406 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 

286  406–406,1 MHz M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány) 
 
 
 
5.266  5.267 

406–406,1 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
 
5.266  5.267 

  406–406,1 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
 
5.266  5.267  H16 
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287  406,1–410 MHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
5.149 

406,1–410 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149 

406,1–410 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
 
5.149  H69 

406,1–410 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
5.149 

 

288  410–420 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

RKUTATÁS ( r– r irány)  5.268 

410–420 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RKUTATÁS ( r– r irány)  
5.268 

410–417 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22  H91 
 
H69 

  

289     417–420 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H93A  H93B  

H94  H94A 
 

 

290  420–430 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
Rádiólokáció 

420–430 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
Rádiólokáció 

420–427 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22  H91 
 
H69 

  

291  

 
5.269  5.270  5.271 

  427–430 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H93A  H93B  

H94  H94A 
 

 

292  430–432 MHz 
AMAT R 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.271  5.272  5.273  5.274  
5.275  5.276  5.277 

430–432 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
 
5.271  5.276  5.277  5.278  5.279 

430–432 MHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY   5.277 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 

430–432 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.277  H21 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

430–432 MHz 
Amat r  H11 

 

293  432–438 MHz 
AMAT R 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M holdas Föld-kutatás (aktív)  

5.279A 
 
5.138  5.271  5.272  5.276  
5.277  5.280  5.281  5.282 

432–438 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas Föld-kutatás (aktív)  5.279A 
 
 
 
5.271  5.276  5.277  5.278  5.279  5.281  5.282 

432–438 MHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY   5.277 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M holdas Föld-kutatás (aktív)  

5.279A 
 
5.138  5.282 

432–438 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.277  H21 
 
 
 
 
 
H69 

432–438 MHz 
AMAT R  H11 
M holdas Föld-kutatás (aktív)  

5.279A  H123 
 
 
 
5.282  H38  H39 

432–438 MHz 
 
 
 
 
 
 
5.138  H37 
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294  438–440 MHz 

AMAT R 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.271  5.273  5.274  5.275  
5.276  5.277  5.283 

438–440 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
 
5.271  5.276  5.277  5.278  5.279 

438–440 MHz 
AMAT R 
ÁLLANDÓHELY   5.277 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 

438–440 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.277  H21 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

438–440 MHz 
Amat r  H11 

 

295  440–450 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
Rádiólokáció 

440–450 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
Rádiólokáció 

440–442 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
H69 

  

296     442–445 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H95 
FÖLDI MOZGÓ  H96  H96A 

 

297    445–446 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
H69 

  

298    446–446,1 MHz 
 
 
 
H69 

446–446,1 MHz 
 
 
 
H97 

446–446,1 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

299    446,1–447 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 

446,1–446,2 MHz 
 
 
H97A 

 

300     
H69 

  

301  
 
5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286 

 
5.286 

 447–450 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H95 
FÖLDI MOZGÓ  H96A 

 

302  450–455 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 

450–455 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 

 450–451,3 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA 
 
H98 

 

303     451,3–452,74 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA  H100
 
H98 
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304  

 
5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E 

 
5.286 

 452,74–455 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA 
 
H98 

 

305  455–456 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
 
 
 
5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

455–456 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.286A  
5.286B  5.286C 

 
5.209 

455–456 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
 
 
 
5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

455–456 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 

 455–456 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA 
 
 
 
 
H98 

 

306  456–459 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
 
 
 
5.271  5.287  5.288 

456–459 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
 
 
5.287 

 456–459 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA  H102  

H104  H104A 
 
H98 

 

307  459–460 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
 
 
 
5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

459–460 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.286A  
5.286B  5.286C 

 
5.209 

459–460 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
 
 
 
5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

459–460 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
 

 459–460 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H104A 
 

 

308  460–470 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
M holdas meteorológia ( r–Föld irány) 

460–470 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.286AA 
M holdas meteorológia  

( r–Föld irány) 

 460–461,3 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H98 
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA  H98 
M holdas meteorológia  

( r–Föld irány)  H63 
 
5.289  H105 

 

309     461,3–462,74 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H98 
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA  H98  

H100 
M holdas meteorológia  

( r–Föld irány)  H63 
 
5.289  H105 
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ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
310  

 
5.287  5.288  5.289  5.290 

 
5.287  5.289 

 462,74–470 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H98 
FÖLDI MOZGÓ  5.286AA  H98  

H102  H104  H104A 
M holdas meteorológia  

( r–Föld irány)  H63 
 
5.289  H105 

 

311  470–790 MHz 
M SORSZÓRÁS 

470–512 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 

470–585 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 

470–608 MHz 
M SORSZÓRÁS 

 470–608 MHz 
M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

 

312      472–476 MHz 
Állandóhely   H21 
Mozgó  H22 
 
H107 

  

313   5.292  5.293      
314   512–608 MHz 

M SORSZÓRÁS 
 
5.291  5.298 

    

315   

 
5.297 

585–610 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 

 
 
H29  H110 

 

316   608–614 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
M holdas mozgó, a m holdas 

légi mozgó (Föld– r irány) 
kivételével 

 
5.149  5.305  5.306  5.307 

608–614 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Rádiócsillagászat  5.306 

 608–614 MHz 
M SORSZÓRÁS  H80  H80A 
Rádiócsillagászat  5.306  H41 

 

317    610–890 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.313A  5.317A 
M SORSZÓRÁS 

 
5.149  

 
5.149  H29  H110 

 

318   614–698 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
Mozgó 

 614–645 MHz 
M SORSZÓRÁS 
 
5.311A 

 614–645 MHz 
M SORSZÓRÁS  H80  H80A 
 
H29  H110 

 

319   
 
5.293  5.309  5.311A 

 645–790 MHz 
M SORSZÓRÁS 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.312 

 645–790 MHz 
M SORSZÓRÁS  H80  H80A 
 

 

320  
5.149  5.291A  5.294  5.296  
5.300  5.302  5.304  5.306  
5.311A  5.312 

698–806 MHz 
M SORSZÓRÁS 
Állandóhely  
MOZGÓ  5.313B  5.317A 

 

 
5.311A 

 

 
H29  H110 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
321  790–862 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
M SORSZÓRÁS 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.316B  5.317A 
5.293  5.309  5.311A 

 790–862 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.316B  5.317A 
M SORSZÓRÁS 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.312 

 790–830 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H110B 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.316B  5.317A  
H110A  H110B 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

 

322  

 

806–890 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.317A 
M SORSZÓRÁS 

  

 
 
H29  H110 

 

323  

 

   830–846 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H70 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.312  

H112 
 

830–846 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H110B 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.316B  5.317A  
H110A  H110B 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 
 
H29  H111 

 

324  

5.312  5.314  5.315  5.316  
5.316A  5.319 

    846–862 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H110B 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.316B  5.317A  
H110A  H110B 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 
 
H29  H110 

 

325  862–890 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
M SORSZÓRÁS  5.322 

  862–890 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.323 

862–864,1 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H70 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.323  

H112 
 

862–864,1 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
H29  H38  H61C 

 

326       864,1–868 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
H29  H38  H61C  H114A 

 

327       868–869 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
H38  H78C 

 

328      869–873 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H70 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.323  

H112 
 

869–870 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
H38  H78C  
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329      

 
 870–873 MHz 

FÖLDI MOZGÓ  H116 
330       873–876 MHz 

FÖLDI MOZGÓ  H116A 
 

331       876–880 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H117 

 

332  
 
5.319  5.323 

 
5.317  5.318 

5.149  5.305  5.306  5.307  
5.311A  5.320 

  880–915 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H119 

 

333  890–942 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
M SORSZÓRÁS  5.322 
Rádiólokáció 

890–902 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
Rádiólokáció 
 
5.318  5.325 

890–942 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.317A 
M SORSZÓRÁS 
Rádiólokáció 

890–942 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.323 
Rádiólokáció 

   

334   902–928 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
Amat r 
Mozgó, a légi mozgó kivételével  

5.325A 
Rádiólokáció 

     

335        915–918 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H116 

336       918–921 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H116A 

 

337       921–925 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  H117 

 

338   
 
5.150  5.325  5.326 

   925–960 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H119 

 

339  

 
5.323 

928–942 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
Rádiólokáció 
 
5.325 

 
5.327 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
340  942–960 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
M SORSZÓRÁS  5.322 
 
5.323 

942–960 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.317A 

942–960 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.317A 
M SORSZÓRÁS 
 
 
5.320 

942–960 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.317A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.323 

   

341  960–1164 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.328 
(R) LÉGI MOZGÓ  5.327A 

960–1164 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.328 
(R) LÉGI MOZGÓ  5.327A 

  960–1164 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.328  

H3  H4 
 
H14  H122A 

342  1164–1215 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.328 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) ( r– r irány)  

5.328B 
 
 
 
 
5.328A 

1164–1215 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.328 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) 
( r– r irány)  5.328B 

 
 
5.328A 

  1164–1215 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.328  

H3  H4 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány)  
5.328B  H68 

 
5.328A  H14  H122A 

343  1215–1240 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) ( r– r irány)  

5.328B  5.329  5.329A 
RKUTATÁS (aktív) 

 
 
 
 
 
 
5.330  5.331  5.332 

1215–1240 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.331 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) 
( r– r irány)  5.328B  5.329  
5.329A 
RKUTATÁS (aktív) 

 
5.332 

 1215–1240 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
 
 
 
 
 
5.332 

1215–1240 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H3  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.331  H3 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány)  
5.328B  5.329  H68 

 
 
 
 
 
H14 

344  1240–1300 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) ( r– r irány)  

5.328B  5.329  5.329A 
RKUTATÁS (aktív) 

Amat r 
 
 
 
 
 
 
5.282  5.330  5.331  5.332  5.335  5.335A 

1240–1300 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.331 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) 
( r– r irány)  5.328B  5.329  
5.329A 
RKUTATÁS (aktív) 

Amat r 
 
5.282  5.332  5.335A 

 1240–1300 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

Amat r  H11 
 
 
 
 
 
 
 
5.282  5.332  5.335A  H39 

1240–1300 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H3  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.331  H3 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány)  
5.328B  5.329  H68 

 
 
 
 
 
 
H14 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
345  1300–1350 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337 

RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld– r irány) 
 
 
 
 
5.149  5.337A 

1300–1350 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ (Föld– r irány) 
 
 
5.149  5.337A 

 1300–1350 MHz 
 
 
 
 
 
 
5.149 

1300–1350 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337  

H3 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H3  H23 
M holdas rádiónavigáció  

(Föld– r irány)  H68 
 
5.149  5.337A  H14 

346  1350–1400 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

1350–1400 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.338A 

1350–1400 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

1350–1375 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 
 
5.149  5.338A  H69 

1350–1375 MHz 
 
 
 
5.149  5.339  H127  H128 

1350–1375 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H3 
 
 
5.149  5.338A  H14 

347  

 
5.149  5.338  5.338A  5.339 

 
5.149  5.334  5.339 

 
5.149  5.338A  5.339 

 1375–1400 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H129 
 
5.149  5.338A  5.339  H127  
H128 

 

348  1400–1427 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.341 

1400–1427 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340  5.341 

1400–1427 MHz 
 
 
 
 
 
5.340 

1400–1427 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  5.341  H130 

 

349  1427–1429 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS (Föld– r irány) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
5.338A  5.341 

1427–1429 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
(Föld– r irány) 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.338A  5.341 

 1427–1429 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H129 
 
 
 
 
 
5.338A  5.341  H130 

 

350  1429–1452 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

1429–1452 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.343 

1429–1452 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

 1429–1439,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H129 
 
5.338A  5.341  H130 

 

351  

 
5.338A  5.341  5.342 5.338A  5.341 5.338A  5.341  

1439,5–1452 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H129 
 
5.338A  5.341  H130 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
352  1452–1492 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS  5.345 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.345 

1452–1492 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.343 
M SORSZÓRÁS  5.345 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  5.208B  5.345 

1452–1492 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS  5.345 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.345 

 1452–1476 MHz 
M SORSZÓRÁS  5.345  H132 
 
 
 
 
5.341  H130 

 

353      1476–1479,5 MHz 
M SORSZÓRÁS  5.345  H132 
 
5.341  H130 

 

354      1479,5–1488,5 MHz 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.345  H133 
 
5.341  H130 

 

355  

5.341  5.342 5.341  5.344 5.341  

1488,5–1492 MHz 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.345  H133 
 
5.341  H130 

 

356  1492–1518 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.341  5.342 

1492–1518 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.343 
 
 
5.341  5.344 

1492–1518 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.341 

1492–1518 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.341 

1492–1518 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 
H69 

1492–1518 MHz 
 
 
 
 
5.341  H130 

 

357  1518–1525 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

 
5.341  5.342 

1518–1525 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.343 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

 
 
5.341  5.344 

1518–1525 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

 
 
5.341 

1518–1525 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

 
5.341 

1518–1525 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H22 
 

1518–1525 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A  H136 

 
 
 
 
5.341  H130 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
358  1525–1530 MHz 

RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A 

M holdas Föld-kutatás 
Mozgó, a légi mozgó kivételével  

5.349 
 
5.341  5.342  5.350  5.351  
5.352A  5.354 

1525–1530 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A 

M holdas Föld-kutatás 
Állandóhely  
Mozgó  5.343 
 
 
 
5.341  5.351  5.354 

1525–1530 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A 

M holdas Föld-kutatás 
Mozgó  5.349 
 
 
 
5.341  5.351  5.352A  5.354 

1525–1530 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A 

M holdas Föld-kutatás 
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
5.341  5.351  5.352A  5.354 

 1525–1530 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A  H136 

 
 
 
 
 
 
 
5.341  5.351  5.352A  5.354  
H130 

1525–1530 MHz 
M holdas Föld-kutatás  H89 

359  1530–1535 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A  5.353A 

M holdas Föld-kutatás 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével
 
5.341  5.342  5.351  5.354 

1530–1535 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) 

M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány)  5.208B  5.351A  
5.353A 

M holdas Föld-kutatás 
Állandóhely  
Mozgó  5.343 
 
 
 
5.341  5.351  5.354 

1530–1535 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A  5.353A 

M holdas Föld-kutatás 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
5.341  5.351  5.354 

 1530–1535 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A  5.353A  H16  H136 

 
 
 
 
 
 
5.341  5.351  5.354  H130 

1530–1535 MHz 
M holdas Föld-kutatás  H89 

360  1535–1559 MHz M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány)  5.208B  5.351A 
 
 
 
 
 
5.341  5.351  5.353A  5.354  5.355  5.356  5.357  5.357A  5.359  
5.362A 

1535–1559 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A 

 
 
5.341  5.351  5.353A  5.354  
5.356  5.357  5.357A 

 1535–1559 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.208B  
5.351A  H136  H137 

 
5.341  5.351  5.353A  5.354  
5.356  5.357  5.357A  H4  H16  
H130 

 

361  1559–1610 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) ( r– r irány)  

5.208B  5.328B  5.329A 
 
 
 
 
5.341  5.362B  5.362C 

1559–1610 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) 
( r– r irány)  5.208B  5.328B  
5.329A 

 
5.341 

 1559–1610 MHz 
 
 
 
 
 
 
5.341  H130 

1559–1610 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány)  
5.208B  5.328B  H14  H68 
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362  1610–1610,6 MHz 

M HOLDAS MOZGÓ  
(Föld– r irány)  5.351A 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.366  5.367  5.368  5.369  
5.371  5.372 

1610–1610,6 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

MEGHATÁROZÁS  
(Föld– r irány) 

 
5.341  5.364  5.366  5.367  
5.368  5.370  5.372 

1610–1610,6 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány) 
 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.366  5.367  5.368  5.369  
5.372 

1610–1610,6 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány)  5.371 
 
 
5.341  5.364  5.366  5.367  
5.368  5.372 

 1610–1610,6 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  H136 
 
 
 
 
 
5.341  5.364  5.368  5.372  
H130 

1610–1610,6 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány)  5.371  H139 
 
 
 
 
 
5.364  5.366  5.368  5.372 

363  1610,6–1613,8 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
 
5.149  5.341  5.355  5.359  
5.364  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.371  5.372 

1610,6–1613,8 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

MEGHATÁROZÁS  
(Föld– r irány) 

 
5.149  5.341  5.364  5.366  
5.367  5.368  5.370  5.372 

1610,6–1613,8 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány) 
 
5.149  5.341  5.355  5.359  
5.364  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.372 

1610,6–1613,8 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány)  5.371 
 
 
5.149  5.341  5.364  5.366  
5.367  5.368  5.372 

 1610,6–1613,8 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  H136 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
 
5.149  5.341  5.364  5.368  
5.372  H130 

1610,6–1613,8 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány)  5.371  H139 
 
 
 
 
 
5.149  5.364  5.366  5.368  
5.372 

364  1613,8–1626,5 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208B 
 
 
 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.365  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.371  5.372 

1613,8–1626,5 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

MEGHATÁROZÁS  
(Föld– r irány) 

M holdas mozgó ( r–
Föld irány)  5.208B 

 
5.341  5.364  5.365  5.366  
5.367  5.368  5.370  5.372 

1613,8–1626,5 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208B 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány) 
 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.365  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.372 

1613,8–1626,5 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208B 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány)  5.371 
 
 
5.341  5.364  5.365  5.366  
5.367  5.368  5.372 

 1613,8–1626,5 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  H136 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány)  5.208B  H136 
 
 
 
 
 
5.341  5.364  5.365  5.368  
5.372  H130 

1613,8–1626,5 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
M holdas rádiómeghatározás 

(Föld– r irány)  5.371  H139 
 
 
 
 
 
 
 
5.364  5.366  5.368  5.372 

365  1626,5–1660 MHz M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.351A 
 
 
 
 
 
5.341  5.351  5.353A  5.354  5.355  5.357A  5.359  5.362A  5.374  
5.375  5.376 

1626,5–1660 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
 
 
 
5.341  5.351  5.353A  5.354  
5.357A  5.374  5.375  5.376 

 1626,5–1660 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  H136  
H137 

 
5.341  5.351  5.353A  5.354  
5.357A  5.374  5.375  5.376  H4  
H16  H130 
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366  1660–1660,5 MHz M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.351A 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
 
5.149  5.341  5.351  5.354  5.362A  5.376A 

1660–1660,5 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149  5.341  5.351  5.354  
5.376A 

 1660–1660,5 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  H136 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
5.149  5.341  5.351  5.354  
5.376A  H130 

 

367  1660,5–1668 MHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RKUTATÁS (passzív) 

Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
 
5.149  5.341  5.379  5.379A 

1660,5–1668 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
5.149  5.341  5.379A 

 1660,5–1668 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
 
 
5.149  5.341  5.379A  H130 

 

368  1668–1668,4 MHz M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.351A  5.379B  5.379C 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
5.149  5.341  5.379  5.379A 

1668–1668,4 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  
5.379B  5.379C 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RKUTATÁS (passzív) 

Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
5.149  5.341  5.379A 

 1668–1668,4 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.341  5.379A  H130 

 

369  1668,4–1670 MHz METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.351A  5.379B  5.379C 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
 
 
5.149  5.341  5.379D  5.379E 

1668,4–1670 MHz 
METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  
5.379B  5.379C 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149  5.341  5.379D  5.379E 

 1668,4–1670 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.341  H130 

 

370  1670–1675 MHz METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.351A  5.379B 
 
 
 
 
 
5.341  5.379D  5.379E  5.380A 

1670–1675 MHz 
METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  
5.379B 

 
5.341  5.379D  5.379E  5.380A 

 1670–1675 MHz 
MOZGÓ  H142 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  
5.379B  H136 

 
 
 
 
 
5.341  5.379D  5.380A  H130 

1670–1675 MHz 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 
 
 
 
 
 
 
 
5.380A 
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371  1675–1690 MHz METEOROLÓGIA 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
5.341 

1675–1690 MHz 
METEOROLÓGIA 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.341 

 1675–1690 MHz 
 
 
 
 
 
 
 
5.341  H130 

1675–1690 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 

372  1690–1700 MHz 
METEOROLÓGIA 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével
 
5.289  5.341  5.382 

1690–1700 MHz 
METEOROLÓGIA 
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
5.289  5.341  5.381 

1690–1700 MHz 
METEOROLÓGIA 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével 
 
5.289  5.341 

 1690–1700 MHz 
 
 
 
 
 
 
5.341  H130 

1690–1700 MHz 
METEOROLÓGIA  H46 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 
 
 
 
5.289  H105 

373  1700–1710 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
5.289  5.341 

1700–1710 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.289  5.341  5.384 

1700–1710 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.289  5.341 

 1700–1710 MHz 
 
 
 
 
 
 
5.341  H130 

1700–1710 MHz 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 
 
 
 
 
5.289  H105 

374  1710–1930 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A  5.388A  5.388B 

1710–1930 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A  5.388A 

 1710–1785 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A  H119 
 
5.149  5.341  5.385  H41  H130  
H143A 

 

375     1785–1800 MHz 
MOZGÓ 
 
H29  H61C 

 

376     1800–1805 MHz 
MOZGÓ  H142 

 

377     1805–1880 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A  H119 
 
H143A 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
378     1880–1900 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A 
 
5.388  H145 

 

379  

 
5.149  5.341  5.385  5.386  5.387  5.388 

 
5.149  5.341  5.385  5.388 

 1900–1930 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.388  H146 

 

380  1930–1970 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

1930–1970 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
M holdas mozgó (Föld–

r irány) 
 
5.388 

1930–1970 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

1930–1970 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A 
 
 
 
5.388 

 1930–1970 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.388  H146 

 

381  1970–1980 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
5.388 

1970–1980 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A 
 
5.388 

 1970–1980 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.388  H146 

 

382  1980–2010 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.351A 
 
 
 
5.388  5.389A  5.389B  5.389F 

1980–2010 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A 
 
5.388  5.389A 

 1980–2010 MHz 
MOZGÓ  H148 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  
5.389A  H148 

 
5.388 

 

383  2010–2025 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

2010–2025 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
 
5.388  5.389C  5.389E 

2010–2025 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

2010–2025 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A 
 
 
 
5.388 

 2010–2025 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.388  H146 
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384  2025–2110 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS (Föld– r irány) ( r– r irány) 

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld– r irány) ( r– r irány) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.391 

RKUTATÁS (Föld– r irány) ( r– r irány) 

2025–2110 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
(Föld– r irány) ( r– r irány) 

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 
(Föld– r irány) ( r– r irány) 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.391 

RKUTATÁS (Föld– r irány) 
( r– r irány) 

2025–2070 MHz 
MOZGÓ  5.391  H14  H22 
 

2025–2070 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(Föld– r irány)  H89 
RKUTATÁS (Föld– r irány)  
H24 

 

 

385  

 
5.392 

 
5.392 

 2070–2110 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(Föld– r irány)  H89 
RKUTATÁS (Föld– r irány)  
H24 

 

2070–2110 MHz 
Állandóhely   H150 

386  2110–2120 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 

RKUTATÁS (távoli r) (Föld– r irány) 
 
 
 
5.388 

2110–2120 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A 

RKUTATÁS (távoli r)  
(Föld– r irány) 

 
5.388 

 2110–2120 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (távoli r)  
(Föld– r irány)  H24 

 
5.388  H146 

 

387  2120–2160 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

2120–2160 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány) 
 
5.388 

2120–2160 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

2120–2160 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A 
 
 
 
5.388 

 2120–2160 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.388  H146 

 

388  2160–2170 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

2160–2170 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
 
5.388  5.389C  5.389E 

2160–2170 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

2160–2170 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.388A 
 
 
 
5.388 

 2160–2170 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.388  H146 

 

389  2170–2200 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány)  5.351A 
 
 
 
5.388  5.389A  5.389F 

2170–2200 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A 
 
5.388  5.389A 

2170–2200 MHz 
Rádiólokáció  H23  H150A 
 

2170–2200 MHz 
MOZGÓ  H148 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A  
5.389A  H148 

 
5.388 
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RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
390  2200–2290 MHz RBELI ÜZEMELTETÉS ( r–Föld irány) ( r– r irány) 

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS ( r–Föld irány) ( r– r irány) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.391 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) ( r– r irány) 

2200–2290 MHz 
RBELI ÜZEMELTETÉS  
( r–Föld irány) ( r– r irány) 

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 
( r–Föld irány) ( r– r irány) 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.391 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
( r– r irány) 

2200–2245 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23  H151 
MOZGÓ  5.391  H14  H22 

2200–2245 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  H89 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

 
 
 
H151 

 

391  

 
5.392 

 
5.392 

2245–2290 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
 
 
H69  H151 

2245–2290 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  H89 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

 
H151 

2245–2290 MHz 
Állandóhely   H150 
 
 
 
 
H151 

392  2290–2300 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

RKUTATÁS (távoli r) ( r–Föld irány) 

2290–2300 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RKUTATÁS (távoli r)  
( r–Föld irány) 

2290–2300 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
 
H69  H151 

2290–2300 MHz 
RKUTATÁS (távoli r)  
( r–Föld irány)  H24 

 
 
H151 

 

393  2300–2450 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A 
Amat r 
Rádiólokáció 

2300–2450 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 

2300–2450 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A 
Amat r 
Rádiólokáció 

 2300–2370 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A 
Amat r  H11 
 
H151A 

 

394     2370–2400 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.384A 
 
H69  H151A 

2370–2400 MHz 
Amat r  H11 
 

 

395  

5.150  5.282  5.395 5.150  5.282  5.393  5.394  5.396 5.150  5.282 

2400–2450 MHz 
 
 
 
 
H69 

2400–2450 MHz 
Amat r  H11 
M holdas amat r  5.282  H39 
 
5.150  H19A  H37  H38  H114A  
H153  H154 

 

396  2450–2483,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció 
 
5.150  5.397 

2450–2483,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.150 

2450–2483,5 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció 
 
5.150 

2450–2483,5 MHz 
 
 
 
 
H69 

2450–2483,5 MHz 
 
 
 
5.150  H19A  H37  H38  H114A  
H153  H154 
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397  2483,5–2500 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A 
Rádiólokáció 
 
 
 
5.150  5.371  5.397  5.398  
5.399  5.400  5.402 

2483,5–2500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

MEGHATÁROZÁS  
( r–Föld irány)  5.398 

 
5.150  5.402 

2483,5–2500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M holdas rádiómeghatározás 

( r–Föld irány)  5.398 
 
 
5.150  5.400  5.402 

2483,5–2500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A 
Rádiólokáció 
M holdas rádiómeghatározás 

( r–Föld irány)  5.371  5.398  
5.399 

 
5.150  5.402 

 2483,5–2500 MHz 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A  H136 
 
 
 
 
 
 
 
5.150  5.402  H5  H37 

2483,5–2500 MHz 
M holdas rádiómeghatározás 

( r–Föld irány)  5.371  5.398  
5.399  H139 

 
 
 
 
 
 
5.402 

398  2500–2520 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
 
 
 
 
 
 
5.405  5.412 

2500–2520 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.415 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
 
 
 
 
5.404 

2500–2520 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.415 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  5.351A  5.407  
5.414  5.414A 

 
5.404  5.415A 

2500–2520 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
 

 2500–2520 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
 
 
 
 
 
 
H155 

 

399  2520–2655 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.413  5.416 

2520–2655 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.415 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.413  5.416 

2520–2535 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.415 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.413  5.416 
 
5.403  5.414A  5.415A 

2520–2655 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.413  5.416 

 2520–2655 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 

 

400  

 
5.339  5.405  5.412  5.417C  
5.417D  5.418B  5.418C 

 
5.339  5.417C  5.417D  5.418B  
5.418C 

2535–2655 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.413  5.416 
 
5.339  5.417A  5.417B  5.417C  
5.417D  5.418  5.418A  5.418B  
5.418C 

 
5.339  5.417C  5.417D  5.418B  
5.418C  

 
5.339  H127  H128  H155  
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401  2655–2670 MHz 

ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.413  5.416 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív) 
Rádiócsillagászat 

rkutatás (passzív) 
 
 
 
 
5.149  5.412 

2655–2670 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) ( r–Föld irány)  
5.415 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével  5.384A 

M HOLDAS M SORSZÓRÁS  
5.413  5.416 

M holdas Föld-kutatás 
(passzív) 

Rádiócsillagászat 
rkutatás (passzív) 

 
5.149  5.208B 

2655–2670 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.415 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.413  5.416 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív) 
Rádiócsillagászat 

rkutatás (passzív) 
 
 
5.149  5.208B  5.420 

2655–2670 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.413  5.416 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív) 
Rádiócsillagászat 

rkutatás (passzív) 
 
 
 
 
5.149 

 2655–2670 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív)  H128 
Rádiócsillagászat  H41 

rkutatás (passzív)  H127 
 
 
 
 
 
 
5.149  H155 

 

402  2670–2690 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív) 
Rádiócsillagászat 

rkutatás (passzív) 
 
 
 
 
 
5.149  5.412 

2670–2690 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) ( r–Föld irány)  
5.208B  5.415 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével  5.384A 

M holdas Föld-kutatás 
(passzív) 

Rádiócsillagászat 
rkutatás (passzív) 

 
 
5.149 

2670–2690 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.415 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  5.351A  5.419 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív) 
Rádiócsillagászat 

rkutatás (passzív) 
 
5.149 

2670–2690 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.410 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív) 
Rádiócsillagászat 

rkutatás (passzív) 
 
 
 
 
 
5.149 

 2670–2690 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.384A 
M holdas Föld-kutatás 

(passzív)  H128 
Rádiócsillagászat  H41 

rkutatás (passzív)  H127 
 
 
 
 
 
5.149  H155 

 

403  2690–2700 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.422 

2690–2700 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

2690–2700 MHz 
 
 
 
 
 
5.340 

2690–2700 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

404  2700–2900 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337 
Rádiólokáció 
 
 
 
5.423  5.424 

2700–2900 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337 
Rádiólokáció 
 
 
5.423 

  2700–2900 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337  

H3 
Rádiólokáció  H3  H14  H23 
 
5.423  H157 
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405  2900–3100 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.424A 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.426 
 
 
 
5.425  5.427 

2900–3100 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.424A 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.426 
 
 
5.425  5.427 

  2900–3100 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.424A  H3  

H14  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.426  H3 
 
5.427 

406  3100–3300 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M holdas Föld-kutatás (aktív) 

rkutatás (aktív) 
 
 
5.149  5.428 

3100–3300 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M holdas Föld-kutatás (aktív) 

rkutatás (aktív) 
 
5.149 

3100–3300 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 
 
 
5.149 

3100–3300 MHz 
M holdas Föld-kutatás (aktív)  

H123 
rkutatás (aktív)  H124 

 
5.149  H38 

 

407  3300–3400 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
 
5.149  5.429  5.430 

3300–3400 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
Állandóhely  
Mozgó 
 
5.149 

3300–3400 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
 
 
5.149  5.429 

3300–3400 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
 
5.149 

3300–3400 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 
 
 
 
5.149 

3300–3400 MHz 
 
 
 
 
 
5.149  H38 

 

408  3400–3600 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
Mozgó  5.430A 
Rádiólokáció 

3400–3500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
Amat r 
Mozgó  5.431A 
Rádiólokáció  5.433 

3400–3500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
Amat r 
Mozgó  5.432B 
Rádiólokáció  5.433 

3400–3600 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.430A 
Légi mozgó 
Rádiólokáció 

3400–3410 MHz 
Rádiólokáció  H14  H23 

3400–3410 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H160 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H158  H159 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.430A  H160 
 
H38 

 

409   

 
5.282 5.282  5.432  5.432A 

  3410–3600 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H160 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H158  H159 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.430A  H160 

 

410  

5.431 

3500–3700 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
Rádiólokáció  5.433 

3500–3600 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.433A 
Rádiólokáció  5.433 

  

 
H38 
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411  3600–4200 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
Mozgó 

 

3600–3700 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
Rádiólokáció 
 
5.435 

3600–4200 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
Mozgó 

 3600–3800 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H160 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H158  H159 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H160  H161 

 

412   3700–4200 MHz   H38  
413   ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

  3800–4200 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H163 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H158  H159 
 
H38 

 

414  4200–4400 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.438 
 
 
 
5.439  5.440 

4200–4400 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.438 
 
 
5.440 

 4200–4400 MHz 
 
 
 
5.440  H38  H88 

4200–4400 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.438  

H3 
 

415  4400–4500 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.440A 

4400–4500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

4400–4500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
H51 

4400–4500 MHz 
 
 
 
H38 

 

416  4500–4800 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.441 
MOZGÓ  5.440A 

4500–4800 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.441 
MOZGÓ 

4500–4800 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
H51 

4500–4800 MHz 
 
 
 
H38  H154 

 

417  4800–4990 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.440A  5.442 
Rádiócsillagászat 
 
 
5.149  5.339  5.443 

4800–4990 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.442 
Rádiócsillagászat 
 
5.149  5.339 

4800–4990 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.442 
 
 
5.149  H51 

4800–4990 MHz 
Rádiócsillagászat  H41 
 
 
5.149  5.339  H127  H128  
H154 

 

418  4990–5000 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

rkutatás (passzív) 
 
 
 
5.149 

4990–5000 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

rkutatás (passzív) 
 
5.149 

4990–5000 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
 
 
5.149  H51 

4990–5000 MHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

rkutatás (passzív)  H127 
 
 
 
 
5.149  H154 
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419  5000–5010 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld– r irány) 
 
 
 
5.367 

5000–5010 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ (Föld– r irány) 
 
5.367 

 5000–5010 MHz 
 
 
 
 
H154 

5000–5010 MHz 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ (Föld– r irány)  
H68 

 

420  5010–5030 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) ( r– r irány)  

5.328B  5.443B 
 
 
 
5.367 

5010–5030 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány) 
( r– r irány)  5.328B  5.443B 

 
5.367 

 5010–5030 MHz 
 
 
 
 
 
H154 

5010–5030 MHz 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ ( r–Föld irány)  
5.328B  5.443B  H68 

 

421  5030–5091 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
5.367  5.444 

5030–5091 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.367  5.444 

 5030–5091 MHz 
 
 
H154 

5030–5091 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4 
 
5.444 

422  5091–5150 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
LÉGI MOZGÓ  5.444B 
 
 
5.367  5.444  5.444A 

5091–5150 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
LÉGI MOZGÓ  5.444B 
 
5.367  5.444  5.444A 

 5091–5150 MHz 
 
 
 
5.444A  H154  H164 

5091–5150 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H4 
 
 
5.444 

423  5150–5250 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.447A 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével  5.446A  5.446B 

5150–5216 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.447A 
( r–Föld irány)  5.447B 

LÉGI MOZGÓ  5.446C 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.446B 
M holdas rádiómeghatározás 

( r–Föld irány)  5.446 
 
5.447C 

5150–5216 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H165
 

5150–5216 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.447A  H164
( r–Föld irány)  5.447B  H164 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével  5.446A  5.446B 

 
 
 
 
 
5.447C  H153  H154 

5150–5216 MHz 
M holdas rádiómeghatározás 

( r–Föld irány)  5.446  H139 

424  

 
5.446  5.446C  5.447  5.447B  5.447C 

5216–5250 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.447A 
LÉGI MOZGÓ  5.446C 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.446B 
 
5.447C 

5216–5250 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H165
 

5216–5250 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.447A  H164 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.446B 
 
 
 
5.447C  H153  H154 
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425  5250–5255 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 

RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RKUTATÁS  5.447D 

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével  5.446A  5.447F 
 
 
 
 
5.447E  5.448  5.448A 

5250–5255 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS  5.447D 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.447F 
 
5.448A 

5250–5255 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 

5250–5255 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS  5.447D  H24 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével  5.446A  5.447F 

 
 
5.448A  H153  H154 

 

426  5255–5350 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével  5.446A  5.447F 
 
 
 
 
5.447E  5.448  5.448A 

5255–5350 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.447F 
 
5.448A 

5255–5350 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 

5255–5350 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével  5.446A  5.447F 

 
 
5.448A  H153  H154 

 

427  5350–5460 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)  5.448B 
RKUTATÁS (aktív)  5.448C 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.449 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.448D 

5350–5460 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  5.448B 
RKUTATÁS (aktív)  5.448C 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.449 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.448D 

5350–5460 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.448D  H14  

H23 
 

5350–5460 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  5.448B  H123 
RKUTATÁS (aktív)  5.448C  
H124 

 
H154 

5350–5460 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.449  

H3 

428  5460–5470 MHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.449 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 

RKUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.448D 
 
 
 
5.448B 

5460–5470 MHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.449 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RKUTATÁS (aktív) 

RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.448D 
 
5.448B 

5460–5470 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.448D  H14  

H23 
 

5460–5470 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
 
5.448B  H154 

5460–5470 MHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.449  H3 
 

429  5470–5570 MHz TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével  5.446A  5.450A 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 

RKUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.450B 
 
 
 
 
5.448B  5.450  5.451 

5470–5570 MHz 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RKUTATÁS (aktív) 

RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.450B 
 
5.448B 

 5470–5570 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
 
5.448B  H153  H154 

5470–5570 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.450B  H14  

H23 
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430  5570–5650 MHz TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével  5.446A  5.450A 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.450B 
 
 
 
5.450  5.451  5.452 

5570–5650 MHz 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.450B 
 
5.452 

 5570–5650 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
 
 
 
H153  H154 

5570–5650 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.450B  

5.452  H14  H23  H157 
 

431  5650–5725 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével  5.446A  5.450A 
Amat r 

rkutatás (távoli r) 

5650–5670 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
Amat r 

rkutatás (távoli r) 
 
 
5.282 

5650–5670 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 

5650–5670 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
Amat r  H11 
M holdas amat r (Föld–

r irány)  5.282  H39 
rkutatás (távoli r)  H24 

 
H153  H154 

 

432  

 
5.282  5.451  5.453  5.454  5.455 

5670–5725 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.455 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
Amat r 

rkutatás (távoli r) 

5670–5725 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.455  H21 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 

5670–5725 MHz 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.446A  5.450A 
Amat r  H11 

rkutatás (távoli r)  H24 
 
H153  H154 

 

433  5725–5830 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
5.150  5.451  5.453  5.455  
5.456 

5725–5830 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
 
 
 
5.150  5.453  5.455 

5725–5830 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.455 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
5.150 

5725–5830 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.455  H21 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 
 
 
 
H166 

5725–5830 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H158 
Amat r  H11 
 
 
5.150  H37  H38  H154  H166  
H167 

 

434  5830–5850 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r ( r–

Föld irány) 
 
5.150  5.451  5.453  5.455  
5.456 

5830–5850 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
 
5.150  5.453  5.455 

5830–5850 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.455 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r ( r–

Föld irány) 
 
5.150 

5830–5850 MHz 
ÁLLANDÓHELY   5.455  H21 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 
 
 
 
 
 
H166 

5830–5850 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H158 
Amat r  H11 
M holdas amat r ( r–

Föld irány)  H39 
 
 
 
5.150  H37  H38  H154  H166 
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435  5850–5925 MHz 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 

5850–5925 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
Amat r 
Rádiólokáció 

5850–5925 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

5850–5925 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 

5850–5875 MHz 
 
 
 
 
 
H166 

5850–5875 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H158 
 
 
 
5.150  H37  H38  H154  H166 

 

436  

 
5.150 

 
5.150 

 
5.150 

 
5.150 

 5875–5925 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H158 
FÖLDI MOZGÓ  H167A 
 
H154 

 

437  5925–6700 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.457A  5.457B 
MOZGÓ  5.457C 

5925–6700 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A 
MOZGÓ 

 5925–6425 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H168 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H158 
 
H38  H154 

 

438  

 
5.149  5.440  5.458 

 
5.149  5.440  5.458 

6425–6700 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H70 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 
 
 
5.149  5.458  H151 

6425–6700 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H169 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H158 
 
5.149  5.440  5.458  H38  H88  
H151  H154 

 

439  6700–7075 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) ( r–Föld irány)  

5.441 
MOZGÓ 
 
 
 
5.458  5.458A  5.458B  5.458C 

6700–7075 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) ( r–Föld irány)  
5.441 

MOZGÓ 
 
5.458  5.458A  5.458B  5.458C 

6700–7075 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H70 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 
 
 
 
5.458  H151 

6700–7075 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H169 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) ( r–Föld irány)  
5.441  H158  H164 

 
5.458  5.458A  5.458B  5.458C  
H38  H151  H154 

 

440  7075–7145 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

7075–7145 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

 7075–7125 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H169 
 
5.458  H38 

 

441  

 
5.458  5.459 

 
5.458 

7125–7145 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
5.458 

7125–7145 MHz 
 
 
H38 
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442  7145–7235 MHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ 
RKUTATÁS (Föld– r irány)  5.460 

 
 
 
5.458  5.459 

7145–7235 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (Föld– r irány)  
5.460 

 
5.458 

7145–7235 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
 
 
 
5.458 

7145–7235 MHz 
RKUTATÁS (Föld– r irány)  
5.460  H24 

 
 
 
5.458  H38 

 

443  7235–7250 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.458 

7235–7250 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
5.458 

7235–7250 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
 
5.458 

7235–7250 MHz 
 
 
 
H38 

 

444  7250–7300 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
 
 
 
5.461 

7250–7300 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
 
5.461 

7250–7300 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H171 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–

Föld irány)  5.461  H172 
 

7250–7300 MHz 
 
 
 
 
 
H38 

 

445  7300–7450 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

7300–7450 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

7300–7425 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H171  H173 
 

7300–7425 MHz 
 
 
 
 
H38 

 

446  

 
5.461 

 
5.461 

7425–7450 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H171  H173 
 

7425–7450 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
H38 

 

447  7450–7550 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
 
 
5.461A 

7450–7550 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.461A 

7450–7550 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H171  H173 
 

7450–7550 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  H63 
 
 
 
 
 
5.461A  H38 
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448  7550–7750 MHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

7550–7750 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

7550–7750 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H171  H173 

7550–7725 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
 
 
H38 

 

449    

 

7725–7750 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H174 
 
H38 

 

450  7750–7850 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA ( r–Föld irány)  5.461B 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

7750–7850 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  5.461B 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

7750–7850 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 
 
 
H151 

7750–7850 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H174 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

( r–Föld irány)  5.461B  H63 
 
H38  H151 

 

451  7850–7900 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

7850–7900 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

7850–7900 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 
 
H151 

7850–7900 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H174 
 
 
H38  H151 

 

452  7900–8025 MHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
MOZGÓ 
 
 
 
 
 
 
5.461 

7900–8025 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
 
 
 
 
5.461 

7900–8025 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H171  H175  
H177 

M HOLDAS MOZGÓ (Föld–
r irány)  5.461  H172 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  
H168A 

 
H151 

7900–8025 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
 
 
 
 
 
 
H38  H151  H177 

 

453  8025–8175 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS ( r–Föld irány) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
MOZGÓ  5.463 
 
 
 
 
5.462A 

8025–8175 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ  5.463 
 
5.462A 

8025–8175 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H171  H175  
H177 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  
H168A 

 
 
H151 

8025–8175 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  H89 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
 
 
 
5.462A  H38  H151  H177 
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454  8175–8215 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS ( r–Föld irány) 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA (Föld– r irány) 
MOZGÓ  5.463 
 
 
 
 
 
5.462A 

8175–8215 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

(Föld– r irány) 
MOZGÓ  5.463 
 
5.462A 

8175–8215 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H171  H175  
H177 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  
H168A 

 
 
 
 
H151 

8175–8215 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  H89 
ÁLLANDÓHELY   H170 
M HOLDAS METEOROLÓGIA 

(Föld– r irány)  H63 
 
 
 
 
5.462A  H38  H151  H177 

 

455  8215–8400 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS ( r–Föld irány) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
MOZGÓ  5.463 
 

8215–8400 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ  5.463 

8215–8275 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H171  H175  
H177 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  
H168A 

 
H151 

8215–8275 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  H89 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
 
 
5.462A  H38  H151  H177 

 

456  

5.462A 
 
5.462A 

8275–8400 MHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H171  H175  
H177 

 

8275–8400 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  H89 
ÁLLANDÓHELY   H170 
 
5.462A  H38  H177 

 

457  8400–8500 MHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

RKUTATÁS ( r–Föld irány)  5.465  5.466 
 

8400–8500 MHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
5.465 

 

 8400–8500 MHz 
ÁLLANDÓHELY   H170 

RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
5.465  H24 

 
 
H38 

 

458  8500–8550 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
5.468  5.469 

8500–8550 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  5.469 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.469 

8500–8550 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.469  

H165 
 

8500–8550 MHz 
 
 
 
H38  H154 

 

459  8550–8650 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
 
 
 
 
 
5.468  5.469  5.469A 

8550–8650 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
FÖLDI MOZGÓ  5.469 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.469 

RKUTATÁS (aktív) 
 
5.469A 

8550–8650 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.469  

H165 
 

8550–8650 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
 
 
5.469A  H38  H154 
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460  8650–8750 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 

 
 
 
5.468  5.469 

8650–8750 MHz 
FÖLDI MOZGÓ  5.469 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.469 

8650–8750 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.469  

H165 
 

8650–8750 MHz 
 
 
 
H38  H154 

 

461  8750–8850 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.470 
 
5.471 

8750–8850 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.470 

8750–8850 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

8750–8850 MHz 
 
 
H38  H154 

8750–8850 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.470  

H3 

462  8850–9000 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.472 
 
 
5.473 

8850–9000 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.473 

8850–9000 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.473  

H165 
 

8850–9000 MHz 
 
 
 
H38  H154 

 

463  9000–9200 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
5.471  5.473A 

9000–9200 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.473A 

 9000–9200 MHz 
 
 
 
 
H154 

9000–9200 MHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.337  

H3 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
5.473A 

464  9200–9300 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.472 
 
 
5.473  5.474 

9200–9300 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.473 
 
5.474 

 9200–9300 MHz 
 
 
 
H154 

9200–9300 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.473  H3  

H178 
 

465  9300–9500 MHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 

RKUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
 
5.427  5.474  5.475  5.475A  5.475B  5.476A 

9300–9500 MHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RKUTATÁS (aktív) 

RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.427  5.474  5.475  5.475A  
5.475B  5.476A 

 9300–9500 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
 
 
5.475A  5.476A  H154 

9300–9500 MHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3  H178 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
 
 
 
5.427  5.475  5.475B 

466  9500–9800 MHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
 
 
 
5.476A 

9500–9800 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
 
5.476A 

 9500–9800 MHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
 
5.476A  H154 

9500–9800 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
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467  9800–9900 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 

M holdas Föld-kutatás (aktív) 
rkutatás (aktív) 

Állandóhely  
 
 
5.477  5.478  5.478A  5.478B 

9800–9900 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M holdas Föld-kutatás (aktív) 

rkutatás (aktív) 
Állandóhely  
 
5.478A  5.478B 

 9800–9900 MHz 
M holdas Föld-kutatás (aktív)  

H123 
rkutatás (aktív)  H124 

 
 
5.478A  5.478B  H154 

9800–9900 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 

468  9900–10 000 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Állandóhely  
 
 
5.477  5.478  5.479 

9900–10 000 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Állandóhely  
 
5.479 

 9900–10 000 MHz 
 
 
 
H154 

9900–10 000 MHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
5.479  H179 

469  10–10,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
5.479 

10–10,45 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
 
 
5.479  5.480 

10–10,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
5.479 

10–10,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
 
5.479 

 10–10,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H180 
MOZGÓ  H180 
Amat r  H11 
 
 
H38  H154 

10–10,45 GHz 
 
 
 
 
 
5.479  H179 

470  10,45–10,5 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 
 
 
 
5.481 

10,45–10,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.481 
MOZGÓ  5.481 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 

 10,45–10,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.481  H180 
MOZGÓ  5.481  H180 
Amat r  H11 
M holdas amat r  H39 
 
H38  H154 

10,45–10,5 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

471  10,5–10,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

10,5–10,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

10,5–10,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

 10,5–10,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H180 
MOZGÓ  H180 
 
H154 

 

472  10,55–10,6 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
Rádiólokáció 

10,55–10,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
Rádiólokáció 

 10,55–10,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H180 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H180 
 
H154 
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3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
473  10,6–10,68 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
Rádiólokáció 
 
 
 
 
5.149  5.482  5.482A 

10,6–10,68 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
Rádiólokáció 
 
5.149  5.482  5.482A 

 10,6–10,68 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   H180 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  H180 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
 
5.149  5.482  5.482A 

 

474  10,68–10,7 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.483 

10,68–10,7 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

10,68–10,7 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

10,68–10,7 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

475  10,7–11,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.441  5.484A
(Föld– r irány)  5.484 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 

10,7–11,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.441  

5.484A 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

10,7–11,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.441  5.484A 
(Föld– r irány)  5.484 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 

 10,7–11,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H181 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.441  5.484A  
H159  H181A 

 
H182  H182A 

 

476  11,7–12,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.492 

11,7–12,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.486 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  5.488 
Mozgó, a légi mozgó kivételével
 
5.485 

11,7–12,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.492 

11,7–12,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.492 

11,7–12,3 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 

11,7–12,3 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.487  H159  
H181A 

M HOLDAS M SORSZÓRÁS  
H187 

 

477   12,1–12,2 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  5.488 
 
5.485  5.489 

 
5.487  5.487A 

    

478   12,2–12,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.492 

12,2–12,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M SORSZÓRÁS 

 

 
 
5.492 
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479  

 
5.487  5.487A 

 

 
5.484A  5.487 

 
5.487  5.487A 

12,3–12,5 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 
 

12,3–12,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H188 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.487  H159  
H181A 

M HOLDAS M SORSZÓRÁS  
H187 

 
5.492 

 

480  12,5–12,75 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
(Föld– r irány) 

 
5.487A  5.488  5.490 

12,5–12,75 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.493 

12,5–12,75 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  5.496 
(Föld– r irány) 

 

12,5–12,75 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 

12,5–12,75 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  5.496  
H159  H181A 

 

 

481  

5.494  5.495  5.496 

12,7–12,75 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 

 

  H182  H182A 

 

482  12,75–13,25 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.441 
MOZGÓ 

rkutatás (távoli r) ( r–Föld irány) 

12,75–13,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.441 
MOZGÓ 

rkutatás (távoli r)  
( r–Föld irány) 

12,75–13,25 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

H168A 
 
 
 
 
 
H151 

12,75–13,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H189 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.441  H159  
H181A 
rkutatás (távoli r)  
( r–Föld irány)  H24 

 
H151 

 

483  13,25–13,4 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.497 

RKUTATÁS (aktív) 
 
 
 
5.498A  5.499 

13,25–13,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.497 

RKUTATÁS (aktív) 
 
5.498A 

13,25–13,4 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.497  

H165 

13,25–13,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
5.498A 
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484  13,4–13,75 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 

RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RKUTATÁS  5.501A 

M holdas hiteles frekvencia és órajel (Föld– r irány) 
 
 
 
 
 
5.499  5.500  5.501  5.501B 

13,4–13,75 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.501 

RKUTATÁS  5.501A 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel (Föld– r irány) 
 
5.501B 

13,4–13,75 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.501  

H165 
 

13,4–13,75 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS  5.501A  H24 

M holdas hiteles frekvencia és 
órajel (Föld– r irány)  H88 

 
 
 
5.501B  H154 

 

485  13,75–14 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.484A 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
M holdas Föld-kutatás 
M holdas hiteles frekvencia és órajel (Föld– r irány) 

rkutatás 
 
 
 
 
 
5.499  5.500  5.501  5.502  5.503 

13,75–14 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.501 
M holdas Föld-kutatás 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel (Föld– r irány) 
rkutatás 

 
5.502  5.503 

13,75–14 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.501  

H165 
 
 
 
 
 
 
5.502 

13,75–14 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  H159  
H181A 

M holdas Föld-kutatás  H89 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel (Föld– r irány)  H88 
rkutatás  H24 

 
 
5.502  5.503  H154 

 

486  14–14,25 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.457A  5.457B  
5.484A  5.506  5.506B 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.504 
M holdas mozgó (Föld– r irány)  5.504B  5.504C  5.506A 

rkutatás 
 
 
 
 
 
5.504A  5.505 

14–14,25 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.484A  5.506 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.504 
M holdas mozgó (Föld–

r irány)  5.504B  5.504C  
5.506A 
rkutatás 

 
5.504A 

14–14,25 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.504  

H165 

14–14,25 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  5.506  
H159  H181A 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.504C  

H182  H182A 
rkutatás  H24 

 
 
5.504A 

 

487  14,25–14,3 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.457A  5.457B  
5.484A  5.506  5.506B 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.504 
M holdas mozgó (Föld– r irány)  5.504B  5.506A  5.508A 

rkutatás 
 
 
 
 
 
5.504A  5.505  5.508 

14,25–14,3 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.484A  5.506 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.504 
M holdas mozgó (Föld–

r irány)  5.504B  5.506A  
5.508A 
rkutatás 

 
5.504A 

14,25–14,3 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  5.504  

H165 

14,25–14,3 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  5.506  
H159  H181A 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.508A  

H182  H182A 
rkutatás  H24 

 
 
5.504A 
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488  14,3–14,4 GHz 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.457B  5.484A  5.506  
5.506B 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.506A  

5.509A 
M holdas rádiónavigáció 
 
5.504A 

14,3–14,4 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.484A  5.506  5.506B 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.506A 

M holdas rádiónavigáció 
 
 
 
 
 
 
5.504A 

14,3–14,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.484A  5.506  5.506B 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.506A  

5.509A 
M holdas rádiónavigáció 
 
 
5.504A 

14,3–14,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.484A  5.506 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.506A  

5.509A 
M holdas rádiónavigáció 
 
 
5.504A 

 14,3–14,4 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  5.506  
H159  H181A 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.509A  

H182  H182A 
 
 
 
 
 
 
5.504A 

 

489  14,4–14,47 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.457A  5.457B  

5.484A  5.506  5.506B 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
M holdas mozgó (Föld– r irány)  5.504B  5.506A  5.509A 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
 
 
5.504A 

14,4–14,47 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.484A  5.506 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.506A  

5.509A 
rkutatás ( r–Föld irány) 

 
5.504A 

 14,4–14,47 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  5.506  
H159  H181A 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.509A  

H182  H182A 
rkutatás ( r–Föld irány)  H24 

 
 
 
 
5.504A 

 

490  14,47–14,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.457A  5.457B  

5.484A  5.506  5.506B 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
M holdas mozgó (Föld– r irány)  5.504B  5.506A  5.509A 
Rádiócsillagászat 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.504A 

14,47–14,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.457A  
5.484A  5.506 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.506A  

5.509A 
Rádiócsillagászat 
 
5.149  5.504A 

 14,47–14,5 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  5.506  
H159  H181A 

M holdas mozgó (Föld–
r irány)  5.504B  5.509A  

H182  H182A 
Rádiócsillagászat  H41 
 
 
 
 
5.149  5.504A 

 

491  14,5–14,8 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.510 
MOZGÓ 

rkutatás 

14,5–14,8 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás 

 14,5–14,62 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H190  H191 

rkutatás  H24 
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ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
492    14,62–14,76 GHz 

ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ 
 
H51 

14,62–14,76 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H190 

rkutatás  H24 

 

493    14,76–14,923 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 

14,76–14,923 GHz 
rkutatás  H24 

 

494  14,8–15,35 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás 

14,8–15,35 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

rkutatás 
 
H51 

  

495    14,923–15,18 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 
 
H51 

14,923–15,18 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H190 

rkutatás  H24 

 

496    15,18–15,23 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ 
 
H51 

15,18–15,23 GHz 
rkutatás  H24 

 
 
5.339  H127  H128 

 

497  

5.339 5.339 

15,23–15,35 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H190 
 

15,23–15,35 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H191 

rkutatás  H24 
 
5.339  H127  H128 

 

498  15,35–15,4 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.511 

15,35–15,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

15,35–15,4 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

15,35–15,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

499  15,4–15,43 GHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
5.511D 

15,4–15,43 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.511D 

  15,4–15,43 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 

500  15,43–15,63 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.511A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
 
5.511C 

15,43–15,63 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.511A 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.511C 

  15,43–15,63 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
 
 
 
5.511C 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
501  15,63–15,7 GHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

 
 
5.511D 

15,63–15,7 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.511D 

  15,63–15,7 GHz 
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 

502  15,7–16,6 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.512  5.513 

15,7–16,6 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

  15,7–16,6 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H3  H23 
 
H51 

503  16,6–17,1 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
rkutatás (távoli r) (Föld– r irány) 

 
5.512  5.513 

16,6–17,1 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

rkutatás (távoli r)  
(Föld– r irány) 

16,6–17,1 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
H51 

16,6–17,1 GHz 
rkutatás (távoli r)  
(Föld– r irány)  H24 

 

504  17,1–17,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.512  5.513 

17,1–17,2 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

17,1–17,2 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

17,1–17,2 GHz 
 
H153  H154 

 

505  17,2–17,3 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
 
 
 
5.512  5.513  5.513A 

17,2–17,3 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
 
5.513A 

17,2–17,3 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

17,2–17,3 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
5.513A  H153  H154 

 

506  17,3–17,7 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.516 
( r–Föld irány)  5.516A  
5.516B 

Rádiólokáció 
 
5.514 

17,3–17,7 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.516 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Rádiólokáció 
 
 
5.514  5.515 

17,3–17,7 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.516 
Rádiólokáció 
 
 
 
5.514 

17,3–17,7 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.516 
( r–Föld irány)  5.516A  
5.516B 

Rádiólokáció 

17,3–17,7 GHz 
Rádiólokáció  H14  H23 

17,3–17,7 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.516  H193 
( r–Föld irány)  5.516A  
5.516B  H159  H193A  H194A 

 

 

507  17,7–18,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
(Föld– r irány)  5.516 

MOZGÓ 

17,7–17,8 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.517 
(Föld– r irány)  5.516 

M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
 
5.515 

17,7–18,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
(Föld– r irány)  5.516 

MOZGÓ 

17,7–18,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
(Föld– r irány)  5.516 

MOZGÓ 

17,7–18,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 

17,7–18,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  H159  
H194A 
(Föld– r irány)  5.516  H193 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
508   17,8–18,1 GHz 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
(Föld– r irány)  5.516 

MOZGÓ 
 
5.519 

     

509  18,1–18,4 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.484A  5.516B 

(Föld– r irány)  5.520 
MOZGÓ 
 
 
 
5.519  5.521 

18,1–18,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
(Föld– r irány)  5.520 

M HOLDAS METEOROLÓGIA 
( r–Föld irány)  5.519 

MOZGÓ 

18,1–18,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 

18,1–18,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  H159  
H194A 
(Föld– r irány)  5.520  H193 

M HOLDAS METEOROLÓGIA 
( r–Föld irány)  5.519  H63 

 

510  18,4–18,6 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.484A  5.516B 
MOZGÓ 

18,4–18,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A 
MOZGÓ 

18,4–18,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 

18,4–18,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  H159  
H194A 

 

 

511  18,6–18,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.522B 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
rkutatás (passzív) 

 
 
5.522A  5.522C 

18,6–18,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  
5.522B 

MOZGÓ, a légi mozgó 
kivételével 
RKUTATÁS (passzív) 

 
5.522A 

18,6–18,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.522B 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
rkutatás (passzív) 

 
 
5.522A 

18,6–18,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.522B 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
rkutatás (passzív) 

 
 
5.522A 

18,6–18,8 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.522A 

18,6–18,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   H194 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.522B  H159  
H194A 
rkutatás (passzív)  H127 

 
 
 
5.522A 

 

512  18,8–19,3 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.516B  5.523A 
MOZGÓ 

18,8–19,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.523A 
MOZGÓ 

18,8–19,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 

18,8–19,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.523A  H159  
H194A 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
513  19,3–19,7 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) (Föld– r irány)  
5.523B  5.523C  5.523D  5.523E 

MOZGÓ 

19,3–19,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) (Föld– r irány)  
5.523B  5.523C  5.523D  
5.523E 

MOZGÓ 

19,3–19,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 

19,3–19,7 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H194 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.523C  
5.523D  5.523E  H159  H164  
H194A 

 

 

514  19,7–20,1 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  
5.516B 

M holdas mozgó ( r–
Föld irány) 

 
 
5.524 

19,7–20,1 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  
5.516B 

M HOLDAS MOZGÓ ( r–
Föld irány) 

 
5.524  5.525  5.526  5.527  
5.528  5.529 

19,7–20,1 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  
5.516B 

M holdas mozgó ( r–
Föld irány) 

 
 
5.524 

19,7–20,1 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  
5.516B 

M holdas mozgó ( r–
Föld irány) 

 19,7–20,1 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  
5.516B  H159  H193A  H194A 

M holdas mozgó ( r–
Föld irány) 

 

515  20,1–20,2 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.484A  5.516B 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
 
5.524  5.525  5.526  5.527  5.528 

20,1–20,2 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  
5.516B 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány) 

 
5.525  5.526  5.527  5.528 

 20,1–20,2 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.484A  
5.516B  H159  H193A  H194A 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány) 

 
5.525  5.526  5.527  5.528 

 

516  20,2–21,2 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány) 
M holdas hiteles frekvencia és órajel ( r–Föld irány) 
 
 
 
5.524 

20,2–21,2 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel ( r–Föld irány) 

20,2–21,2 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
 
H51 

20,2–21,2 GHz 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel ( r–Föld irány)  H88 

 

517  21,2–21,4 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (passzív) 

21,2–21,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (passzív) 

 21,2–21,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   H174 
MOZGÓ  H199 

RKUTATÁS (passzív)  H127 

 

518  21,4–22 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.530 

21,4–22 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

21,4–22 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.530 
 
5.531 

21,4–22 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.530 

 21,4–22 GHz 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS  

5.208B  5.530  H187 
 
 
 
H167 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
519  22–22,21 GHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
5.149 

22–22,21 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.149 

 22–22,21 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H201 
 
 
 
5.149  H167 

 

520  22,21–22,5 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 

22,21–22,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 

 22,21–22,442 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   H201 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.149  5.532  H167 

 

521  

5.149  5.532 5.149  5.532 

22,442–22,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H201 
 
 
 
 
5.149 

22,442–22,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.149  5.532  H167 

 

522  22,5–22,55 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

22,5–22,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

22,5–22,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H201 

22,5–22,55 GHz 
 
H167 

 

523  22,55–23,55 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.338A 
MOZGÓ 

22,55–23,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.338A 
MOZGÓ 

22,55–22,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H201 

22,55–22,6 GHz 
 
 
H167 

 

524     22,6–23 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H174 
MOZGÓ  H199 
 
5.149  H167 

 

525  

  

 23–23,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H201 
 
5.149  H167 

 

526  

5.149 5.149 

23,45–23,55 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H201 

23,45–23,55 GHz 
 
H167 

 

527  23,55–23,6 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

23,55–23,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

23,55–23,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H201 

23,55–23,6 GHz 
 
H167 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
528  23,6–24 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340 

23,6–24 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

23,6–24 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

23,6–24 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  H167 

 

529  24–24,05 GHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
 
 
5.150 

24–24,05 GHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
 
5.150 

 24–24,05 GHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
 
5.150  H37  H38  H167 

 

530  24,05–24,25 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas Föld-kutatás (aktív) 
 
 
5.150 

24,05–24,25 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas Föld-kutatás (aktív) 
 
5.150 

 24,05–24,25 GHz 
Amat r  H11 
M holdas Föld-kutatás (aktív)  

H123 
 
5.150  H37  H38  H154  H167 

24,05–24,25 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H14  H23 
 

531  24,25–24,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY  

24,25–24,45 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

24,25–24,45 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

24,25–24,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY  

 24,25–24,45 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H174 
MOZGÓ  H199  H202 
 
H154  H167 

 

532  24,45–24,65 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 

24,45–24,65 GHz 
M HOLDAK KÖZÖTTI 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 

24,45–24,65 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

24,45–24,65 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 

 24,45–24,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H174 
MOZGÓ  H199  H202 
 
H154  H167 

 

533   

 
5.533 

 
5.533 

  24,5–24,65 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H203 
 
H154  H167 

 

534  24,65–24,75 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 

24,65–24,75 GHz 
M HOLDAK KÖZÖTTI 
M HOLDAS RÁDIÓLOKÁCIÓ 

(Föld– r irány) 

24,65–24,75 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ 
 
5.533 

24,65–24,75 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 

 24,65–24,75 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H203 
 
 
 
H154  H167 

 

535  24,75–25,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY  

24,75–25,25 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.535 

24,75–25,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.535 
MOZGÓ 

24,75–25,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY  

 24,75–25,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H203 
 
 
H154  H167 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
536  25,25–25,5 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAK KÖZÖTTI  5.536 
MOZGÓ 
M holdas hiteles frekvencia és órajel (Föld– r irány) 

25,25–25,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.536 
MOZGÓ 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel (Föld– r irány) 

 25,25–25,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H203 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel (Föld– r irány)  H88 
 
H154  H167 

 

537  25,5–27 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS ( r–Föld irány)  5.536B 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.536 
MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány)  5.536C 
M holdas hiteles frekvencia és órajel (Föld– r irány) 

25,5–27 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  5.536B 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.536 
MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel (Föld– r irány) 

 25,5–26,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  5.536B  H89 
ÁLLANDÓHELY   H203 

RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

M holdas hiteles frekvencia és 
órajel (Föld– r irány)  H88 

 
5.536A  H154  H167 

 

538  

 
5.536A 

 
5.536A 

26,5–27 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 
 
 
 
 
 
H204 

26,5–27 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

( r–Föld irány)  5.536B  H89 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

M holdas hiteles frekvencia és 
órajel (Föld– r irány)  H88 

 
5.536A  H154  H167 

 

539  27–27,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.536 
MOZGÓ 

27–27,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.536  5.537 
MOZGÓ 

27–27,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.536 
MOZGÓ 

27–27,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H21 
MOZGÓ  H22 
 
H204 

  

540  27,5–28,5 GHz ÁLLANDÓHELY   5.537A 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.484A  5.516B  

5.539 
MOZGÓ 
 
 
 
5.538  5.540 

27,5–28,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.539 

MOZGÓ 
 
5.538  5.540 

 27,5–28,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H206 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  H159  H193A  H194A 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
541  28,5–29,1 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.484A  5.516B  
5.523A  5.539 

MOZGÓ 
M holdas Föld-kutatás (Föld– r irány)  5.541 
 
 
 
 
5.540 

28,5–29,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.523A  5.539 

MOZGÓ 
M holdas Föld-kutatás  

(Föld– r irány)  5.541 
 
5.540 

 28,5–29,1 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H206 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.523A  H159  H193A  
H194A 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541  H89 

 

 

542  29,1–29,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.516B  5.523C  

5.523E  5.535A  5.539  5.541A 
MOZGÓ 
M holdas Föld-kutatás (Föld– r irány)  5.541 
 
 
 
 
 
5.540 

29,1–29,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.516B  
5.523C  5.523E  5.535A  
5.539  5.541A 

MOZGÓ 
M holdas Föld-kutatás  

(Föld– r irány)  5.541 
 
5.540 

 29,1–29,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H206 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.516B  
5.523C  5.523E  5.535A  
5.541A  H159  H164  H193A  
H194A 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541  H89 

 

 

543  29,5–29,9 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.539 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541 

M holdas mozgó (Föld–
r irány) 

 
 
5.540  5.542 

29,5–29,9 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.539 

M HOLDAS MOZGÓ  
(Föld– r irány) 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541 

 
5.525  5.526  5.527  5.529  
5.540  5.542 

29,5–29,9 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.539 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541 

M holdas mozgó (Föld–
r irány) 

 
 
5.540  5.542 

29,5–29,9 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.539 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541 

M holdas mozgó (Föld–
r irány) 

 
 
5.540 

 29,5–29,9 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  H159  H193A  H194A 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541  H89 

M holdas mozgó (Föld–
r irány) 

 

 

544  29,9–30 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.484A  5.516B  
5.539 

M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány) 
M holdas Föld-kutatás (Föld– r irány)  5.541  5.543 
 
 
 
 
 
 
5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542 

29,9–30 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  5.539 

M HOLDAS MOZGÓ  
(Föld– r irány) 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541  5.543 

 
5.525  5.526  5.527  5.538  
5.540 

 29,9–30 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.484A  
5.516B  H159  H193A  H194A 

M HOLDAS MOZGÓ  
(Föld– r irány) 

M holdas Föld-kutatás  
(Föld– r irány)  5.541  H89 

 
5.525  5.526  5.527 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
545  30–31 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.338A 

M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány) 
M holdas hiteles frekvencia és órajel ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
5.542 

30–31 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.338A 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel ( r–Föld irány) 

 30–31 GHz 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel ( r–Föld irány)  H88 

30–31 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.338A  H159  
H194A 

M HOLDAS MOZGÓ  
(Föld– r irány) 

 
H204 

546  31–31,3 GHz ÁLLANDÓHELY   5.338A  5.543A 
MOZGÓ 
M holdas hiteles frekvencia és órajel ( r–Föld irány) 

rkutatás  5.544  5.545 
 
 
 
 
5.149 

31–31,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.338A 
MOZGÓ 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel ( r–Föld irány) 
rkutatás  5.544 

 
 
5.149 

 31–31,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.338A  

H207 
M holdas hiteles frekvencia és 

órajel ( r–Föld irány)  H88 
rkutatás  5.544  H24 

 
 
5.149 

 

547  31,3–31,5 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340 

31,3–31,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

31,3–31,5 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

31,3–31,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

548  31,5–31,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével
 
 
5.149  5.546 

31,5–31,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
 
5.340 

31,5–31,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
Állandóhely  
Mozgó, a légi mozgó kivételével
 
 
5.149 

31,5–31,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY   5.546 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével  5.546 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.149 

 31,5–31,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   5.546  H207 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
 
 
5.149 

 

549  31,8–32 GHz ÁLLANDÓHELY   5.547A 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

RKUTATÁS (távoli r) ( r–Föld irány) 
 
 
 
5.547  5.547B  5.548 

31,8–32 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547A 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

RKUTATÁS (távoli r)  
( r–Föld irány) 

 
5.547  5.548 

 31,8–32 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  

5.547A  H206 
RKUTATÁS (távoli r)  
( r–Föld irány)  H24 

 
5.548 

31,8–32 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
550  32–32,3 GHz ÁLLANDÓHELY   5.547A 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
RKUTATÁS (távoli r) ( r–Föld irány) 

 
 
 
5.547  5.547C  5.548 

32–32,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547A 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

RKUTATÁS (távoli r)  
( r–Föld irány) 

 
5.547  5.548 

 32–32,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  

5.547A  H206 
RKUTATÁS (távoli r)  
( r–Föld irány)  H24 

 
5.548 

32–32,3 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
 
 
 
 
5.548 

551  32,3–33 GHz ÁLLANDÓHELY   5.547A 
M HOLDAK KÖZÖTTI 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
5.547  5.547D  5.548 

32,3–33 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547A 
M HOLDAK KÖZÖTTI 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.547  5.548 

 32,3–33 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  

5.547A  H206 
 
 
5.548 

32,3–33 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 
 
 
 
5.548 

552  33–33,4 GHz ÁLLANDÓHELY   5.547A 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
5.547  5.547E 

33–33,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547A 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
5.547 

 33–33,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  

5.547A  H206 
 

33–33,4 GHz 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  H3 

553  33,4–34,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.549 

33,4–34,2 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

33,4–34,2 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
H51 

  

554  34,2–34,7 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RKUTATÁS (távoli r) (Föld– r irány) 

 
5.549 

34,2–34,7 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (távoli r)  
(Föld– r irány) 

34,2–34,7 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
H51 

34,2–34,7 GHz 
RKUTATÁS (távoli r)  
(Föld– r irány)  H24 

 

555  34,7–35,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
rkutatás  5.550 

 
5.549 

34,7–35,2 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

rkutatás 

34,7–35,2 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
H51 

34,7–35,2 GHz 
rkutatás  H24 

 

556  35,2–35,5 GHz METEOROLÓGIA 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.549 

35,2–35,5 GHz 
METEOROLÓGIA 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 

35,2–35,5 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
H51 

 35,2–35,5 GHz 
METEOROLÓGIA  H46 
 

557  35,5–36 GHz METEOROLÓGIA 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
 
 
 
5.549  5.549A 

35,5–36 GHz 
METEOROLÓGIA 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
 
5.549A 

35,5–36 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
 
 
H51 

35,5–36 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  H123 
RKUTATÁS (aktív)  H124 

 
 
 
5.549A 

35,5–36 GHz 
METEOROLÓGIA  H46 
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 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
558  36–37 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.149  5.550A 

36–37 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.149  5.550A 

36–37 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
 
5.149  5.550A  H51 

36–37 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
 
 
5.149  5.550A 

 

559  37–37,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
 
 
5.547 

37–37,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
 
5.547 

 37–37,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H209 

RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

 

560  37,5–38 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
M holdas Föld-kutatás ( r–Föld irány) 

37,5–38 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 

RKUTATÁS ( r–Föld irány) 
M holdas Föld-kutatás  

( r–Föld irány) 

 37,5–37,926 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H209 

RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

M holdas Föld-kutatás  
( r–Föld irány)  H89 

 

561  

5.547 5.547 

37,926–38 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H21 

37,926–38 GHz 
RKUTATÁS ( r–Föld irány)  
H24 

M holdas Föld-kutatás  
( r–Föld irány)  H89 

 

562  38–39,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M holdas Föld-kutatás ( r–Föld irány) 

38–39,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M holdas Föld-kutatás  

( r–Föld irány) 

38–38,178 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H21 

38–38,178 GHz 
M holdas Föld-kutatás  

( r–Föld irány)  H89 

 

563     38,178–39,186 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H209 
M holdas Föld-kutatás  

( r–Föld irány)  H89 

 

564  

5.547 5.547 

39,186–39,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H21 
 

39,186–39,5 GHz 
M holdas Föld-kutatás  

( r–Föld irány)  H89 
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565  39,5–40 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.516B 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány) 
M holdas Föld-kutatás ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
 
5.547 

39,5–40 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
M holdas Föld-kutatás  

( r–Föld irány) 
 
5.547 

39,5–40 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  
H193A  H211 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány)  H211A 

 
 
 
 
H47 

39,5–40 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  H159  
H193A 

M holdas Föld-kutatás  
( r–Föld irány)  H89 

 

566  40–40,5 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld– r irány) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.516B 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány) 

RKUTATÁS (Föld– r irány) 
M holdas Föld-kutatás ( r–Föld irány) 

40–40,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(Föld– r irány) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
RKUTATÁS (Föld– r irány) 

M holdas Föld-kutatás  
( r–Föld irány) 

40–40,5 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  
H193A  H211 

M HOLDAS MOZGÓ  
( r–Föld irány)  H211A 

 
 
 
 
 
H47 

40–40,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(Föld– r irány)  H89 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  H159  
H193A 
RKUTATÁS (Föld– r irány)  
H24 

M holdas Föld-kutatás  
( r–Föld irány)  H89 

 

567  40,5–41 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
 
 
 
5.547 

40,5–41 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
M holdas mozgó ( r–

Föld irány) 
 
5.547 

40,5–41 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
 
 
 
5.547 

40,5–41 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
 
 
 
5.547 

 40,5–41 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H212 
 

 

568  41–42,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány)  5.516B 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
 
 
 
5.547  5.551F  5.551H  5.551I 

41–42,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 
Mozgó 
 
5.547  5.551H  5.551I 

 41–42,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H212 
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569  42,5–43,5 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
 
5.149  5.547 

42,5–43,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149  5.547 

 42,5–43,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H212 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
 
5.149 

 

570  43,5–47 GHz MOZGÓ  5.553 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

43,5–47 GHz 
MOZGÓ  5.553 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 

43,5–45,5 GHz 
MOZGÓ  5.553 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
 
5.554  H51 

  

571  

5.554 5.554 

  45,5–47 GHz 
MOZGÓ  5.553 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
5.554 

572  47–47,2 GHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

47–47,2 GHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 

 47–47,2 GHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 

 

573  47,2–47,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ 
 
 
 
5.552A 

47,2–47,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ 
 
5.552A 

 47,2–47,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.552A  

H213 
 
 
 
H199 

47,2–47,5 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552  H213A 

574  47,5–47,9 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A 

MOZGÓ 

47,5–47,9 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ 

47,5–47,9 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A 

MOZGÓ 

 47,5–47,9 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  H159  H193A 

 
 
H199 

47,5–47,9 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552  H213A 
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575  47,9–48,2 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ 
 
 
 
5.552A 

47,9–48,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ 
 
5.552A 

 47,9–48,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.552A  

H213 
 
 
 
H199 

47,9–48,2 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552  H213A 

576  48,2–48,54 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  5.555B 

MOZGÓ 

48,2–50,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.516B  

5.338A  5.552 
MOZGÓ 

48,2–48,54 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  5.555B 

MOZGÓ 

 48,2–48,5 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  5.555B  H159  H193A

 
 
H199 

48,2–48,5 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552  H213A 

577      48,5–48,54 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  5.555B  H159  H193A

 
H199 

48,5–48,54 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H214 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552  H213A 

578  48,54–49,44 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ 
 
5.149  5.340  5.555 

 48,54–49,44 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552 
MOZGÓ 
 
5.149  5.340  5.555 

 48,54–49,44 GHz 
 
 
 
 
 
5.149  5.555  H41  H199 

48,54–49,44 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H214 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.552  H213A 
 
 
5.149  5.340 

579  49,44–50,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.338A  5.552
( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  5.555B 

MOZGÓ 5.149  5.340  5.555 

49,44–50,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.338A  5.552 
( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  5.555B 

MOZGÓ 

 49,44–50,2 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  5.516B  
5.554A  5.555B  H159  H193A

 
 
H199 

49,44–50,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H214 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.338A  5.552  
H213A 

 

580  50,2–50,4 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340 

50,2–50,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RKUTATÁS (passzív) 

 
5.340 

50,2–50,4 GHz 
 
 
 
 
5.340 

50,2–50,4 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
5.340 
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581  50,4–51,4 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.338A 
MOZGÓ 
M holdas mozgó (Föld– r irány) 

50,4–51,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.338A 
MOZGÓ 
M holdas mozgó (Föld–

r irány) 

50,4–51,4 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  5.338A  H211 
M holdas mozgó (Föld–

r irány)  H211A 
 
H47 

 50,4–51,4 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
 

582  51,4–52,6 GHz ÁLLANDÓHELY   5.338A 
MOZGÓ 
 
 
5.547  5.556 

51,4–52,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.338A 
MOZGÓ 
 
5.547  5.556 

 51,4–52,6 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.338A  

5.547  H215 
 
5.556  H41 

 

583  52,6–54,25 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340  5.556 

52,6–54,25 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RKUTATÁS (passzív) 

 
5.340  5.556 

52,6–54,25 GHz 
 
 
 
 
5.340 

52,6–54,25 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
5.340  5.556  H41 

 

584  54,25–55,78 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.556B 

54,25–55,78 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 

RKUTATÁS (passzív) 

 54,25–55,78 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 

 

585  55,78–56,9 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
ÁLLANDÓHELY   5.557A 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 
MOZGÓ  5.558 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.547  5.557 

55,78–56,9 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY   5.557A 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 
MOZGÓ  5.558 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.547 

 55,78–56,9 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   5.547  

5.557A  H216 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 

586  56,9–57 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.558A 
MOZGÓ  5.558 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.547  5.557 

56,9–57 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.558A 
MOZGÓ  5.558 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.547 

 56,9–57 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H216 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
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587  57–58,2 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 
MOZGÓ  5.558 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.547  5.557 

57–58,2 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 
MOZGÓ  5.558 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.547 

57–58,2 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H217 

57–58,2 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H217 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
 
 
H153  H154 

 

588  58,2–59 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.547  5.556 

58,2–59 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.547  5.556 

58,2–59 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H217 

58,2–59 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H217 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
 
5.556  H41  H153  H154 

 

589  59–59,3 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.559 

RKUTATÁS (passzív) 

59–59,3 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.556A 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.559 

RKUTATÁS (passzív) 

59–59,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H218 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.559  H23 
 
 
 
H204 

59–59,3 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H218 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
 
H153  H154 

 

590  59,3–64 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.559 

59,3–64 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.559 

59,3–63 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H218 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  5.559  H23 
 
H204 

59,3–63 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H218 
 
 
 
H38  H153  H154 

59,3–63 GHz 
 
 
 
 
5.138  H37 

591  

 
5.138 

 
5.138 

63–64 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H218 
 

63–64 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H218 
FÖLDI MOZGÓ  H218A 
 
H153  H154  H167 

 

592  64–65 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 
 
 
 
5.547  5.556 

64–65 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
 
5.547  5.556 

64–65 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H218 

64–65 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H218 
 
 
 
 
5.556  H41  H153 
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593  65–66 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

RKUTATÁS 
 
 
 
5.547 

65–66 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ, a légi mozgó 

kivételével 
RKUTATÁS 

 
5.547 

65–66 GHz 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H218 
 

65–66 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS  

H89 
ÁLLANDÓHELY   5.547  H218 

RKUTATÁS  H24 
 
 
 
H153 

 

594  66–71 GHz M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.553  5.558 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
 
5.554 

66–71 GHz 
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.553  5.558 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
5.554 

 66–71 GHz 
MOZGÓ  5.553  5.558 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
 
5.554 

 

595  71–74 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány) 

71–74 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 

71–74 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
 

71–74 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
 

71–74 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány)  H47  H219 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány)  H47  H219 

596  74–76 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
 
5.561 

74–76 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M SORSZÓRÁS 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.561 

74–76 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
 
 
 
 
 
 
 
5.561 

74–76 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M HOLDAS M SORSZÓRÁS 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
 
5.561  H154 

 

597  76–77,5 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
5.149 

76–77,5 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.149 

 76–77,5 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
Amat r  H11 
M holdas amat r  H39 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
5.149  H154  H167 

76–77,5 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
 
 
 
5.149 
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598  77,5–78 GHz AMAT R 

M HOLDAS AMAT R 
Rádiócsillagászat 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
5.149 

77,5–78 GHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
Rádiócsillagászat 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.149 

 77,5–78 GHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
Rádiócsillagászat  H41 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.149  H154  H167 

 

599  78–79 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 
Rádiócsillagászat 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
5.149  5.560 

78–79 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 
Rádiócsillagászat 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.149  5.560 

 78–79 GHz 
Amat r  H11 
M holdas amat r  H39 
Rádiócsillagászat  H41 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
5.149  5.560  H154  H167 

78–79 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
 
 
 
5.149 

600  79–81 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
5.149 

79–81 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.149 

 79–81 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
Amat r  H11 
M holdas amat r  H39 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
5.149  H154  H167 

79–81 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
 
 
 
5.149 

601  81–84 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
5.149  5.561A 

81–84 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
5.149  5.561A 

81–84 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149 

81–84 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

rkutatás ( r–Föld irány) 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.561A  H11  H39  H154 

81–84 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány)  H47  H219 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány)  H47  H219 
 
 
 
 
 
5.149 

602  84–86 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány)  5.561B 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
5.149 

84–86 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149 

84–86 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
 
 
 
 
 
5.149 

84–86 GHz 
ÁLLANDÓHELY   H217 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
5.149  H154 
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603  86–92 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340 

86–92 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

86–92 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

86–92 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

604  92–94 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.149 

92–94 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.149 

 92–94 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
5.149 

92–94 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
5.149 

605  94–94,1 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
Rádiócsillagászat 
 
 
 
5.562  5.562A 

94–94,1 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

RKUTATÁS (aktív) 
Rádiócsillagászat 
 
5.562  5.562A 

 94–94,1 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív) 
RKUTATÁS (aktív) 

Rádiócsillagászat  H41 
 
 
5.562  5.562A 

94–94,1 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 

606  94,1–95 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.149 

94,1–95 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.149 

 94,1–95 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
5.149 

94,1–95 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H23 
 
 
5.149 

607  95–100 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
 
5.149  5.554 

95–100 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
5.149  5.554 

 95–100 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
 
 
 
5.149 

95–100 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ  H220 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
 
5.149  5.554 

608  100–102 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.341 

100–102 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340  5.341 

100–102 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

100–102 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  5.341  H130 
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609  102–105 GHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
5.149  5.341 

102–105 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149  5.341 

 102–105 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
5.149  5.341  H130 

102–105 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
5.149 

610  105–109,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
 
5.149  5.341 

105–109,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
5.149  5.341 

 105–109,5 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B  
H127 

 
 
5.149  5.341  H130 

105–109,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.149 

611  109,5–111,8 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.341 

109,5–111,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340  5.341 

109,5–111,8 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

109,5–111,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  5.341  H130 

 

612  111,8–114,25 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
 
5.149  5.341 

111,8–114,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
5.149  5.341 

 111,8–114,25 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B  
H127 

 
 
5.149  5.341  H130 

111,8–114,25 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
5.149 

613  114,25–116 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.341 

114,25–116 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340  5.341 

114,25–116 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

114,25–116 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  5.341  H130 

 

614  116–119,98 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562C 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.341 

116–119,98 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562C 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.341 

 116–119,98 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
 
5.341  H130 
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615  119,98–122,25 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562C 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.138  5.341 

119,98–122,25 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562C 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.138  5.341 

 119,98–122,25 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
 
5.341  H38  H130 

119,98–122,25 GHz 
 
 
 
 
 
5.138  H37 

616  122,25–123 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
Amat r 
 
 
5.138 

122,25–123 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
Amat r 
 
5.138 

 122,25–123 GHz 
Amat r  H11 
 
 
 
 
H38 

122,25–123 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.558 
 
 
 
5.138  H37 

617  123–130 GHz M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány) 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Rádiócsillagászat  5.562D 
 
 
 
 
 
5.149  5.554 

123–130 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
Rádiócsillagászat 
 
5.149  5.554 

 123–130 GHz 
Rádiócsillagászat  H41 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149 

123–130 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
 
5.149  5.554 

618  130–134 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)  5.562E 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
5.149  5.562A 

130–134 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  5.562E 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149  5.562A 

 130–134 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(aktív)  5.562E 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
5.149  5.562A 

130–134 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.558 
 
 
 
 
 
5.149 

619  134–136 GHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
Rádiócsillagászat 

134–136 GHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
Rádiócsillagászat 

 134–136 GHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
Rádiócsillagászat  H41 

 

620  136–141 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 
 
 
5.149 

136–141 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 
 
5.149 

 136–141 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
Amat r  H11 
M holdas amat r  H39 
 
 
5.149 

136–141 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
 
5.149 
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621  141–148,5 GHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.149 

141–148,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.149 

 141–148,5 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
5.149 

141–148,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.149 

622  148,5–151,5 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340 

148,5–151,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

148,5–151,5 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

148,5–151,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

623  151,5–155,5 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.149 

151,5–155,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
5.149 

 151,5–155,5 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
5.149 

151,5–155,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
5.149 

624  155,5–158,5 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
 
 
5.149  5.562F  5.562G 

155,5–158,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
5.149  5.562F  5.562G 

 155,5–158,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B  
H127 

 
 
5.149  5.562F 

155,5–158,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
 
 
 
 
 
5.149  5.562G 

625  158,5–164 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány) 

158,5–164 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 

  158,5–164 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

( r–Föld irány) 
626  164–167 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340 

164–167 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

164–167 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

164–167 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi183.szám
38419

 

 A B C D E F G 
1  N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S N E M Z E T I   F E L O S Z T Á S 
2   

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYARORSZÁGRA 

ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 
RÁDIÓSZABÁLYZAT 

 
NEM POLGÁRI 

 
POLGÁRI 

 
KÖZÖS 

3  1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    
627  167–174,5 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
 
 
 
5.149  5.562D 

167–174,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
 
5.149 

 167–174,5 GHz 
 
 
 
 
 
 
5.149 

167–174,5 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ  5.558 
 
 
5.149 

628  174,5–174,8 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 

174,5–174,8 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 

  174,5–174,8 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.558 

629  174,8–182 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562H 

RKUTATÁS (passzív) 
 

174,8–182 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562H 

RKUTATÁS (passzív) 

 174,8–182 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 

 

630  182–185 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340 

182–185 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

182–185 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

182–185 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

631  185–190 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562H 

RKUTATÁS (passzív) 

185–190 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
M HOLDAK KÖZÖTTI  5.562H 

RKUTATÁS (passzív) 

 185–190 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 

 

632  190–191,8 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340 

190–191,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RKUTATÁS (passzív) 

 
5.340 

190–191,8 GHz 
 
 
 
 
5.340 

190–191,8 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
5.340 

 

633  191,8–200 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
 
5.149  5.341  5.554 

191,8–200 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAK KÖZÖTTI 
MOZGÓ  5.558 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
5.149  5.341  5.554 

 191,8–200 GHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.341  H130 

191,8–200 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ  5.558 
M HOLDAS MOZGÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
 
5.149  5.554 
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634  200–202 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340  5.341  5.563A 

200–202 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340  5.341  5.563A 

200–202 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

200–202 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  5.341  5.563A  H130 

 

635  202–209 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340  5.341  5.563A 

202–209 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340  5.341  5.563A 

202–209 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

202–209 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  5.341  5.563A  H130 

 

636  209–217 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
5.149  5.341 

209–217 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149  5.341 

 209–217 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
 
5.149  5.341  H130 

209–217 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
 
 
5.149 

637  217–226 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
 
 
5.149  5.341 

217–226 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B 
 
5.149  5.341 

 217–226 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  5.562B  
H127 

 
 
 
 
5.149  5.341  H130 

217–226 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
 
 
 
5.149 

638  226–231,5 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
5.340 

226–231,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340 

226–231,5 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

226–231,5 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340 

 

639  231,5–232 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

231,5–232 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

  231,5–232 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
Rádiólokáció 
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640  232–235 GHz ÁLLANDÓHELY  

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

232–235 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

  232–235 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
Rádiólokáció 

641  235–238 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 

RKUTATÁS (passzív) 
 
 
 
 
5.563A  5.563B 

235–238 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
RKUTATÁS (passzív) 

 
5.563A  5.563B 

 235–238 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RKUTATÁS (passzív)  H127 

 
 
 
5.563A  5.563B 

235–238 GHz 
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
 

642  238–240 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  ( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 

238–240 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 

  238–240 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

( r–Föld irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
643  240–241 GHz ÁLLANDÓHELY  

MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 

240–241 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

  240–241 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 

644  241–248 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 
 
 
5.138  5.149 

241–248 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
Amat r 
M holdas amat r 
 
5.138  5.149 

 241–248 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
Amat r  H11 
M holdas amat r  H39 
 
 
5.149  H38 

241–248 GHz 
RÁDIÓLOKÁCIÓ 
 
 
 
 
5.138  5.149  H37 

645  248–250 GHz AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
Rádiócsillagászat 
 
 
5.149 

248–250 GHz 
AMAT R 
M HOLDAS AMAT R 
Rádiócsillagászat 
 
5.149 

 248–250 GHz 
AMAT R  H11 
M HOLDAS AMAT R  H39 
Rádiócsillagászat  H41 
 
5.149 
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646  250–252 GHz M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RKUTATÁS (passzív) 

 
 
 
5.340  5.563A 

250–252 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 

RKUTATÁS (passzív) 
 
5.340  5.563A 

250–252 GHz 
 
 
 
 
 
5.340 

250–252 GHz 
M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 

(passzív)  H128 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 

RKUTATÁS (passzív)  H127 
 
5.340  5.563A 

 

647  252–265 GHz ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
 
 
 
 
5.149  5.554 

252–265 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
5.149  5.554 

 252–265 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149 

252–265 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
MOZGÓ 
M HOLDAS MOZGÓ  

(Föld– r irány) 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
M HOLDAS RÁDIÓ-

NAVIGÁCIÓ 
 
 
5.149  5.554 

648  265–275 GHz ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  (Föld– r irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
 
 
5.149  5.563A 

265–275 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 
 
5.149  5.563A 

 265–275 GHz 
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT  H41 
 
 
 
 
 
5.149  5.563A 

265–275 GHz 
ÁLLANDÓHELY  
M HOLDAS ÁLLANDÓHELY  

(Föld– r irány) 
MOZGÓ 
 
 
5.149 

649  275–1000 GHz (Nincs felosztva)  5.565 275–1000 GHz 
(Nincs felosztva)  5.565 

  275–1000 GHz 
(Nincs felosztva)  5.565 

 



3. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38423

 
A Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti három földrajzi Körzet 

 
 

1. Az ENSZ szakági feladatait ellátó Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
Alapokmányában és Egyezményében meghatározottak szerint jut érvényre a frek-
venciagazdálkodás világszerte, így hazánkban is. 

 
2. Az ITU tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által összehívott Rádiótávközlési 

Világértekezletek keretében az érintett államok együttm ködésével határoznak a 
rádiófrekvenciás tartomány felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól. A három Körzet 
földrajzi határait az 1. ábra mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 



4. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez
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A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának  

nemzetközi lábjegyzetei 
 
 
1. Bevezet  
 
1.1. A Magyarország szempontjából meghatározó tartalommal rendelkez , az FNFT 
nemzetközi felosztást tartalmazó részének D oszlopában feltüntetett nemzetközi 
lábjegyzetek sorszámai a mellékletben vastagon szedve szerepelnek. 
 
1.2. A mellékletben a nemzetközi lábjegyzet végén feltüntetett „(WRC-97)”, „(WRC-2000)”, 
„(WRC-03)”, valamint „(WRC-07)” rövidítés a WRC-97, a WRC-2000, a WRC-03, valamint a 
WRC-07 változtatásait jelzi. Ha a nemzetközi lábjegyzet végén ilyen rövidítés nem szerepel, 
akkor ez azt jelenti, hogy a lábjegyzet szövegét a WRC-95 hagyta jóvá. 
 
1.3. E melléklet alkalmazásában: 

1.3.1. Iroda: az ITU Rádiótávközlési Irodája; 

1.3.2. kijelölés (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy igazgatás 
valamely állomás számára kiadott engedélye, amely meghatározott rádiófrekvencia vagy 
rádiófrekvenciás csatorna meghatározott feltételek mellett történ  felhasználására 
vonatkozik; 

1.3.3. kiosztás (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy adott 
csatornának az arra illetékes értekezlet által elfogadott tervbe való beírása, abból a célból, 
hogy azt egy vagy több igazgatás földfelszíni rádiótávközlési szolgálata vagy rtávközlési 
szolgálata számára felhasználja egy vagy több meghatározott országban vagy földrajzi 
övezetben, meghatározott feltételek mellett; 

1.3.4. sáv: az értelmez  rendelkezésekben meghatározott frekvenciasáv; 

1.3.5. Táblázat: a Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) Frekvenciasávok Felosztási Táblázata 
(azaz az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének A–C oszlopa). 
 
1.4. A nemzetközi lábjegyzetben hivatkozott Cikk, Bekezdés, Függelék, Határozat és 
Ajánlás – az ITU-R-ajánlások kivételével – az RR megfelel  részére utal. 
 
1.5. Ha a nemzetközi lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban 
valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel 
m ködhetnek, hogy nem okoznak káros zavarást egy másik rádiószolgálatnak vagy 
ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásának, ez – amennyiben a nemzetközi lábjegyzet 
nem tiltja az RR 5.43 Bekezdés alkalmazását – egyben azt is jelenti, hogy az a 
rádiószolgálat, amely nem okozhat káros zavarást, nem tarthat igényt védelemre a másik 
rádiószolgálat vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomása által okozott káros 
zavarásokkal szemben. 
 
1.6. Ha a nemzetközi lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban 
valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel 
m ködhetnek, hogy nem tarthatnak igényt védelemre egy másik rádiószolgálattal vagy 
ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásával szemben, ez – amennyiben a nemzetközi 
lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43A Bekezdés alkalmazását – egyben azt is jelenti, hogy az a 
rádiószolgálat, amely nem tarthat igényt védelemre, nem okozhat káros zavarást a másik 
rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomásának. 
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2. Nemzetközi lábjegyzetek 
 
5.53 Azoknak az igazgatásoknak, amelyek 9 kHz alatti frekvenciák használatát 

engedélyezik, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy ez nem okoz káros zavarást 
azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára a 9 kHz feletti frekvenciasávok fel 
vannak osztva. 

 
5.54 Kívánatos, hogy a tudományos kutatásaikhoz 9 kHz alatti frekvenciákat 

felhasználó igazgatások tájékoztassák azokat az igazgatásokat, amelyek 
érdekeltek lehetnek, annak érdekében, hogy ezek a kutatások minden 
gyakorlatilag elérhet  védelmet élvezhessenek a káros zavarásokkal szemben. 

 
5.55 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi 

Föderációban, Grúziában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és 
Türkmenisztánban a 14–17 kHz sávot els dleges jelleggel a rádiónavigáció 
szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.56 Azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 14–19,95 kHz és a 

20,05–70 kHz sávokat, valamint az 1. Körzetben a 72–84 kHz és a 86–90 kHz 
sávokat is felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. Ezek az 
állomások védelmet élveznek a káros zavarásokkal szemben. 
Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az 
Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, 
Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban 
ugyanerre a célra, azonos feltételekkel a 25 kHz és az 50 kHz frekvenciákat 
használják. (WRC-07) 

 
5.57 A 14–19,95 kHz, 20,05–70 kHz és a 70–90 kHz (72–84 kHz és 86–90 kHz az 1. 

Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat általi használata parti rádiótávíró 
állomásokra (csak A1A és F1B adásmódok) korlátozódik. Kivételesen 
engedélyezett a J2B és a J7B adásmódok használata azzal a feltétellel, hogy a 
szükséges sávszélesség nem lépi túl az A1A vagy az F1B adásmódoknál a 
kérdéses sávban általában használt értéket. 

 
5.58 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi 

Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és 
Türkmenisztánban a 67–70 kHz sávot els dleges jelleggel a rádiónavigáció 
szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000) 

 
5.59 Eltér  szolgálati kategória: Bangladesben és Pakisztánban a 70–72 kHz és a 

84–86 kHz sávokban az állandóhely  és a tengeri mozgószolgálat számára a 
felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000) 

 
5.60 A 70–90 kHz (70–86 kHz az 1. Körzetben) és a 110–130 kHz (112–130 kHz az 1. 

Körzetben) sávokban az impulzusos rádiónavigáció rendszerek azzal a feltétellel 
használhatók, hogy nem okoznak káros zavarást más olyan szolgálatoknak, 
amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva. 

 
5.61 A 2. Körzetben a 70–90 kHz és a 110–130 kHz sávokban a tengeri 

rádiónavigáció szolgálat állomásait létesíteni és üzemeltetni csak a 9.21 
Bekezdés szerint azokkal az igazgatásokkal elért megegyezés alapján lehet, 
amelyeknek a Táblázatnak megfelel en m köd  szolgálatai érintettek lehetnek. 
Mindazonáltal az állandóhely , a tengeri mozgó- és a rádiólokáció szolgálat 
állomásai nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ilyen 
megegyezések alapján létesített állomásai számára. 
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5.62 Kívánatos, hogy azok az igazgatások, amelyek a 90–110 kHz sávban a 
rádiónavigáció szolgálat keretében állomásokat m ködtetnek, egyeztessék a 
m szaki és üzemviteli jellemz ket, hogy ily módon elkerülhet  legyen az ezen 
állomások által biztosított szolgálatok káros zavarása. 

 
5.63 Törölve. (WRC-97) 
 
5.64 Az állandóhely  szolgálatban, a számára 90 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. 

Körzetben) között felosztott sávrészekben, valamint a tengeri 
mozgószolgálatban, a számára 110 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) 
között felosztott sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C 
vagy F3C adásmódok engedélyezettek. A tengeri mozgószolgálat állomásai 
számára a 110 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) közötti 
sávrészekben a J2B vagy a J7B adásmód kivételesen szintén megengedett. 

 
5.65 Eltér  szolgálati kategória: Bangladesben a 112–117,6 kHz és a 126–129 kHz 

sávokban az állandóhely  és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás 
els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000) 

 
5.66 Eltér  szolgálati kategória: Németországban a 115–117,6 kHz sávban a 

felosztás az állandóhely  és a tengeri mozgószolgálat számára els dleges 
jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést), a rádiónavigáció szolgálat számára másodlagos 
jelleg  (lásd az 5.32 Bekezdést). 

 
5.67 Járulékos felosztás: Mongóliában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 130–

148,5 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is 
felosztották. Ezeknek az országoknak a területén, valamint ezen országok közötti 
viszonylatban ez a szolgálat a jogegyenl ség alapján m ködik. (WRC-07) 

 
5.67A A 135,7–137,8 kHz sáv frekvenciáit használó amat rszolgálat állomásai által 

kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg az 1 W (EIRP) értéket, és ezek az 
állomások nem okozhatnak káros zavarást az 5.67 Bekezdésben felsorolt 
országokban üzemel  rádiónavigáció szolgálat állomásainak. (WRC-07) 

 
5.67B Algériában, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, a Líbiai Arab 

Dzsamahirijában, Libanonban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban és 
Tunéziában a 135,7–137,8 kHz sáv használata az állandóhely  és a tengeri 
mozgószolgálatra korlátozódik. A fent említett országokban a 135,7–137,8 kHz 
sávban az amat rszolgálat nem üzemelhet, mely tényt az ilyen jelleg  
használatot engedélyez  országoknak figyelembe kell venniük. (WRC-07) 

 
5.68 Helyettesít  felosztás: Angolában, Burundiban, a Kongói Köztársaságban, 

Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és a Dél-afrikai 
Köztársaságban a 160–200 kHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  
szolgálat számára osztották fel. (WRC-03) 

 
5.69 Járulékos felosztás: Szomáliában a 200–255 kHz sávot els dleges jelleggel a 

légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. 
 
5.70 Helyettesít  felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, a Közép-afrikai 

Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Etiópiában, Kenyában, Lesothóban, 
Madagaszkáron, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériában, Ománban, 
a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai 
Köztársaságban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Zambiában és 
Zimbabwéban a 200–283,5 kHz sávot els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció 
szolgálat számára osztották fel. (WRC-07) 
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5.71 Helyettesít  felosztás: Tunéziában a 255–283,5 kHz sávot els dleges jelleggel 
a m sorszóró szolgálat számára osztották fel. 

 
5.72 Az állandóhely  szolgálatnak az északi övezetekben (az északi szélesség 60. 

fokától északra) fekv  norvég állomásai, amelyek ki vannak téve a sarki fény által 
okozott zavaroknak, továbbra is használhatnak négy frekvenciát a 283,5–490 
kHz és az 510–526,5 kHz sávokban. 

 
5.73 A 285–325 kHz (283,5–325 kHz az 1. Körzetben) sáv a tengeri rádiónavigáció 

szolgálatban felhasználható kiegészít  navigációs információk keskenysávú 
technikával történ  továbbítására, azzal a feltétellel, hogy ez nem okoz káros 
zavarást a rádiónavigáció szolgálatban m köd  rádió-irányadó állomásoknak. 
(WRC-97) 

 
5.74 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 285,3–285,7 kHz frekvenciasávot 

els dleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat (a rádió-irányadók 
kivételével) számára is felosztották. 

 
5.75 Eltér  szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Moldovában, 
Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, valamint 
Románia Fekete-tenger menti övezeteiben a 315–325 kHz sávban a tengeri 
rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  azzal a feltétellel, 
hogy a Balti-tenger övezetében a tengeri és a légi rádiónavigáció szolgálat új 
állomásainak frekvenciakijelöléseit ebben a sávban az érintett igazgatások 
el zetes véleménycseréjéhez kötik. (WRC-07) 

 
5.76 A 410 kHz frekvencia a tengeri rádiónavigáció szolgálatban rádió-iránymérésre 

van kijelölve. Más rádiónavigáció szolgálatok, amelyek számára a 405–415 kHz 
sávot felosztották, nem okozhatnak káros zavarást a rádió-iránymérésnek a 
406,5–413,5 kHz sávban. 

 
5.77 Eltér  szolgálati kategória: Ausztráliában, Kínában, a 3. Körzetben lév  francia 

tengerentúli közösségekben, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Japánban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában és Srí Lankán a 415–495 kHz 
sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg . 
Ezen országok igazgatásainak minden szükséges gyakorlati intézkedést meg kell 
tenniük annak biztosítására, hogy a 435–495 kHz sávban m köd  légi 
rádiónavigációs állomások ne okozzanak zavarást a parti állomások vételénél, 
amikor azok a hajóállomások olyan frekvenciájú adását veszik, amely frekvenciák 
világviszonylatban a hajóállomásoknak vannak kijelölve (lásd az 52.39 
Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.78 Eltér  szolgálati kategória: Kubában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 

415–435 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás 
els dleges jelleg . 

 
5.79 A 415–495 kHz és az 505–526,5 kHz (505–510 kHz a 2. Körzetben) sávoknak a 

tengeri mozgószolgálat általi használata rádiótávírásra korlátozódik. 
 
5.79A A NAVTEX szolgálatban 490 kHz, 518 kHz és 4209,5 kHz frekvenciákon parti 

állomások létesítésekor az igazgatásoknak nagyon ajánlatos egyeztetniük az 
üzemviteli jellemz ket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) eljárásainak 
megfelel en (lásd a 339. (Rev.WRC-07) Határozatot). (WRC-07) 

 
5.80 A 2. Körzetben a 435–495 kHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi 

használata a beszédadást nem alkalmazó körsugárzó irányadókra korlátozódik. 
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5.81 Törölve. (WRC-2000) 
 
5.82 A tengeri mozgószolgálatban a 490 kHz frekvencia kizárólag a parti állomások 

által a hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint 
sürg s tájékoztatások keskenysávú távgépíróval történ  adására használandó. A 
490 kHz frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják el . A 
415–495 kHz sávnak légi rádiónavigáció szolgálatra való felhasználásakor az 
igazgatásokat felkérik annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a 
490 kHz frekvencia számára. (WRC-07) 

 
5.82A A 495–505 kHz sáv használata rádiótávírásra korlátozódik. (WRC-07) 
 
5.82B A 495–505 kHz sávban frekvenciáknak a tengeri mozgószolgálattól eltér  más 

szolgálatok által történ  használatát engedélyez  igazgatásoknak biztosítaniuk 
kell, hogy sem az ebben a sávban m köd  tengeri mozgószolgálatnak, sem a 
szomszédos sávokban elhelyezett szolgálatoknak nem okoznak káros zavarást, 
különös tekintettel a 490 kHz és az 518 kHz frekvenciák használatának a 31. és 
az 52. Cikkekben el írt feltételeire. (WRC-07) 

 
5.83 Törölve. (WRC-07) 
 
5.84 Az 518 kHz frekvencia tengeri mozgószolgálat általi használatának feltételeit a 

31. és az 52. Cikkek írják el . (WRC-07) 
 
5.85 Nincs felhasználva. 
 
5.86 A 2. Körzetben az 525–535 kHz sávban a m sorszóró állomások viv -

teljesítménye nem haladhatja meg nappal az 1 kW, éjjel a 250 W értéket. 
 
5.87 Járulékos felosztás: Angolában, Botswanában, Lesothóban, Malawiban, 

Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és 
Zimbabwéban az 526,5–535 kHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat 
számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.87A Járulékos felosztás: Üzbegisztánban az 526,5–1606,5 kHz sávot els dleges 

jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 
érintett igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezés alapján 
lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítés  rádió-
irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC-97) 

 
5.88 Járulékos felosztás: Kínában az 526,5–535 kHz sávot másodlagos jelleggel a 

légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. 
 
5.89 A 2. Körzetben az 1605–1705 kHz sávot a m sorszóró szolgálat állomásai a 

Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Terv 
alapján használhatják. 

 Az 1625–1705 kHz sávban az állandóhely  és a mozgószolgálat állomásainak 
szóló frekvenciakijelölések vizsgálatának figyelembe kell vennie a Körzeti 
Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Tervben 
szerepl  kiosztásokat. 

 
5.90 Az 1605–1705 kHz sávban, azokban az esetekben, amikor 2. Körzeti m sorszóró 

állomás érintve van, az 1. Körzetben a tengeri mozgóállomások szolgálati 
övezetének a felületi hullámterjedés által meghatározottra kell korlátozódnia. 
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5.91 Járulékos felosztás: a Fülöp-szigeteken és Srí Lankán az 1606,5–1705 kHz 
sávot másodlagos jelleggel a m sorszóró szolgálat számára is felosztották. 
(WRC-97) 

 
5.92 Az 1. Körzet néhány országa az 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 

kHz, 2194–2300 kHz, 2502–2850 kHz és a 3500–3800 kHz sávokban 
rádiómeghatározó rendszereket m ködtet a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. Az ezen állomások által kisugárzott átlagteljesítmény nem 
haladhatja meg az 50 W-ot. 

 
5.93 Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, 
Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, 
Mongóliában, Nigériában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, 
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkme-
nisztánban és Ukrajnában az 1625–1635 kHz, 1800–1810 kHz és a 2160–2170 
kHz sávokat els dleges jelleggel az állandóhely  és a földi mozgószolgálat 
számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l 
függ en. (WRC-07) 

 
5.94 Nincs felhasználva. 
 
5.95 Nincs felhasználva. 
 
5.96 Németországban, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, Dániában, Észtországban, az Oroszországi 
Föderációban, Finnországban, Grúziában, Magyarországon, Írországban, 
Izlandon, Izraelben, Kazahsztánban, Lettországban, Liechtensteinben, 
Litvániában, Máltán, Moldovában, Norvégiában, Üzbegisztánban, Lengyel-
országban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült 
Királyságban, Svédországban, Svájcban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban 
és Ukrajnában az 1715–1800 kHz és az 1850–2000 kHz sávokban az 
igazgatások összesen legfeljebb 200 kHz-nyi sávszélességet feloszthatnak 
amat rszolgálatuk számára. Mindazonáltal, amikor ezeken a sávokon belül a 
felosztást végzik amat rszolgálatuk részére, az igazgatások – a szomszédos 
országok igazgatásainak el zetes megkeresése után – kötelesek megtenni az 
esetleg szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy amat rszolgálatuk 
más országok állandóhely  és mozgószolgálatának ne okozzon káros zavarást. 
Az egyes amat rállomások átlagteljesítménye nem haladhatja meg a 10 W-ot. 
(WRC-03) 

 
5.97 A 3. Körzetben a Loran rendszer az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián úgy 

m ködik, hogy az elfoglalt sáv 1825–1875 kHz, illetve 1925–1975 kHz. Más 
szolgálatok, amelyek számára az 1800–2000 kHz sávot felosztották, bármilyen 
frekvenciát használhatnak a sávon belül azzal a feltétellel, hogy nem okoznak 
káros zavarást az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián üzemel  Loran 
rendszernek. 

 
5.98 Helyettesít  felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, Belgiumban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, 
Dániában, Egyiptomban, Eritreában, Spanyolországban, Etiópiában, az 
Oroszországi Föderációban, Grúziában, Görögországban, Olaszországban, 
Kazahsztánban, Libanonban, Litvániában, Moldovában, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, 
Türkmenisztánban, Törökországban és Ukrajnában az 1810–1830 kHz sávot 
els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 
az állandóhely  szolgálat számára osztották fel. (WRC-07) 
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5.99 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Irakban, a Líbiai Arab 

Dzsamahirijában, Üzbegisztánban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, 
Szlovéniában, Csádban és Togóban az 1810–1830 kHz sávot els dleges 
jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az 
állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.100 Az 1. Körzetben az 1810–1830 kHz sávnak az amat rszolgálat általi használata 

azokban az országokban, amelyek részben vagy egészben az északi szélesség 
40. fokától északra helyezkednek el, csak akkor engedélyezhet , ha az 5.98 és 
az 5.99 Bekezdésekben említett országokat megkeresték abból a célból, hogy az 
amat rállomások és az 5.98 és az 5.99 Bekezdések szerint m köd  más 
szolgálatok állomásai közötti káros zavarások megakadályozásához szükséges 
intézkedéseket meghatározzák. 

 
5.101 Helyettesít  felosztás: Burundiban és Lesothóban az 1810–1850 kHz sávot 

els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 
az állandóhely  szolgálat számára osztották fel. 

 
5.102 Helyettesít  felosztás: Bolíviában, Chilében, Mexikóban, Paraguayban, 

Peruban és Uruguayban az 1850–2000 kHz sávot els dleges jelleggel a légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, az állandóhely  szolgálat, a 
rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. 
(WRC-07) 

 
5.103 Az 1. Körzetben az 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–2625 kHz és a 

2650–2850 kHz sávokban frekvenciáknak az állandóhely  és a mozgószolgálat 
állomásai számára történ  kijelölésekor az igazgatásoknak tekintetbe kell 
venniük a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit. 

 
5.104 Az 1. Körzetben a 2025–2045 kHz sávnak a meteorológiát segít  szolgálat általi 

használata az oceanográfiai bója állomásokra korlátozódik. 
 
5.105 Grönlandot kivéve a 2. Körzetben a rádiótelefon üzem  parti állomások és 

hajóállomások a 2065–2107 kHz sávban csak J3E adásmódot használhatnak, és 
csúcsteljesítményük nem haladhatja meg az 1 kW-ot. Kívánatos, hogy 
els sorban a következ  viv frekvenciákat használják: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 
2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz és 2103,5 kHz. 
Argentínában és Uruguayban ugyanerre a célra a 2068,5 kHz és a 2075,5 kHz 
viv frekvenciákat is használják, míg a 2072–2075,5 kHz sávban lév  
frekvenciákat az 52.165 Bekezdés szerint használják. 

 
5.106 A 2. és a 3. Körzetben, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a 

tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhely  szolgálat azon állomásai, amelyek 
csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, és amelyeknek átlagteljesítménye 
nem haladja meg az 50 W-ot, használhatják a 2065 kHz és a 2107 kHz közötti 
frekvenciákat. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e 
rendelkezésekre fel kell hívni. 

 
5.107 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Eritreában, Etiópiában, Irakban, a Líbiai 

Arab Dzsamahirijában, Lesothóban, Szomáliában és Szváziföldön a 2160–2170 
kHz sávot els dleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. Ezen 
szolgálatok állomásainak átlagteljesítménye nem haladhatja meg az 50 W-ot. 
(WRC-03) 
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5.108 A 2182 kHz viv frekvencia a rádió-távbeszél  nemzetközi vész- és 
hívófrekvenciája. A 2173,5–2190,5 kHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 
52. Cikkek írják el . (WRC-07) 

 
5.109 A 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz és a 16 804,5 kHz 

frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a digitális szelektív hívás részére. E 
frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja el . 

 
5.110 A 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz és a 16 695 kHz 

frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a keskenysávú távgépíró részére. E 
frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja el . 

 
5.111 A 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz viv frekvenciák, valamint a 121,5 

MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz és a 243 MHz frekvenciák a földfelszíni 
rádiótávközlési szolgálatok érvényben lév  eljárási szabályainak megfelel en 
ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési m veleteinél is 
használhatók. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja el . 

 Ugyanez vonatkozik a 10 003 kHz, 14 993 kHz és a 19 993 kHz frekvenciákra is, 
de ezekben az esetekben az adásokat a frekvenciától számított ±3 kHz-es sávon 
belül kell tartani. (WRC-07) 

 
5.112 Helyettesít  felosztás: Dániában, Máltán, Szerbiában és Srí Lankán a 2194–

2300 kHz sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára osztották fel. 
(WRC-07) 

 
5.113 A 2300–2495 kHz (2498 kHz az 1. Körzetben), 3200–3400 kHz, 4750–4995 kHz 

és az 5005–5060 kHz sávok m sorszóró szolgálat általi használatának 
feltételeire nézve lásd az 5.16–5.20, 5.21 és a 23.3–23.10 Bekezdéseket. 

 
5.114 Helyettesít  felosztás: Dániában, Irakban, Máltán és Szerbiában a 2502–2625 

kHz sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára osztották fel. 
(WRC-07) 

 
5.115 A 3023 kHz és az 5680 kHz viv frekvenciákat (vonatkoztatási frekvenciákat) – a 

31. Cikkben megadott feltételek mellett – a tengeri mozgószolgálat egyeztetett 
kutatási és mentési m veletekbe bevont állomásai is használhatják. (WRC-07) 

 
5.116 Kívánatos, hogy az igazgatások engedélyezzék a 3155–3195 kHz sáv 

használatát abból a célból, hogy a kisteljesítmény , vezetéknélküli 
hallókészülékek számára világviszonylatban egységes csatornahasználat 
alakuljon ki. Ezen készülékek számára – a helyi igények kielégítésére – az 
igazgatások járulékos csatornákat jelölhetnek ki a 3155 kHz és a 3400 kHz 
közötti sávokban. 

 Megjegyzend , hogy a 3000 kHz és a 4000 kHz közötti frekvenciatartomány 
alkalmas indukciós mez ben m köd , kis hatótávolságú hallókészülékek 
használatára. 

 
5.117 Helyettesít  felosztás: Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Libériában, 

Máltán, Szerbiában, Srí Lankán és Togóban a 3155–3200 kHz sávot els dleges 
jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az 
állandóhely  szolgálat számára osztották fel. (WRC-07) 
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5.118 Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Mexikóban, Peruban és 
Uruguayban a 3230–3400 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció 
szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.119 Járulékos felosztás: Hondurasban, Mexikóban és Peruban a 3500–3750 kHz 

sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is 
felosztották. (WRC-07) 

 
5.120 Törölve. (WRC-2000) 
 
5.121 Nincs felhasználva. 
 
5.122 Helyettesít  felosztás: Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Paraguayban, 

Peruban és Uruguayban a 3750–4000 kHz sávot els dleges jelleggel a légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat 
számára osztották fel. (WRC-07) 

 
5.123 Járulékos felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, 

Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és 
Zimbabwéban a 3900–3950 kHz sávot els dleges jelleggel a m sorszóró 
szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. 

 
5.124 Törölve. (WRC-2000) 
 
5.125 Járulékos felosztás: Grönlandon a 3950–4000 kHz sávot els dleges jelleggel a 

m sorszóró szolgálat számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemel  
m sorszóró állomások teljesítménye nem haladhatja meg a nemzeti szolgálat 
ellátásához szükséges értéket és semmi esetre sem lehet nagyobb, mint 5 kW. 

 
5.126 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 

3995–4005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. 
 
5.127 A 4000–4063 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a 

rádiótelefon üzem  hajóállomásokra korlátozódik (lásd az 52.220 Bekezdést és a 
17. Függeléket). 

 
5.128 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat 

számára, az állandóhely  szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési 
helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 
4063–4123 kHz és a 4130–4438 kHz sávok frekvenciáit, 50 W-ot meg nem 
haladó átlagteljesítménnyel. Afganisztánban, Argentínában, Örményországban, 
Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Botswanában, Burkina Fasóban, a 
Közép-afrikai Köztársaságban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, 
Grúziában, Indiában, Kazahsztánban, Maliban, Nigerben, Kirgizisztánban, 
Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 4063–
4123 kHz, 4130–4133 kHz és a 4408–4438 kHz sávokban az állandóhely  
szolgálat 1 kW-ot meg nem haladó átlagteljesítmény  állomásai azzal a feltétellel 
üzemeltethet k, hogy a tengerparttól legalább 600 km-re fekszenek és nem 
okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára. (WRC-07) 

 
5.129 Törölve. (WRC-07) 
 
5.130 A 4125 kHz és a 6215 kHz viv frekvenciák használatának feltételeit a 31. és az 

52. Cikkek írják el . (WRC-07) 
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5.131 A 4209,5 kHz frekvenciát kizárólag a parti állomások használják a hajóknak szóló 
meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürg s tájékoztatások 
keskenysávú távgépíró technikával történ  adására. (WRC-97) 

 
5.132 A 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 

22 376 kHz és a 26 100,5 kHz frekvenciák nemzetközi frekvenciák a tengeri 
biztonsági közlemények (MSI) adásai részére (lásd a 17. Függeléket). 

 
5.133 Eltér  szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, 
Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, 
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5130–5250 kHz sávban 
a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás 
els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.134 Az 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 

12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–15 800 
kHz, 17 480–17 550 kHz és a 18 900–19 020 kHz sávoknak a m sorszóró 
szolgálat általi használata a 12. Cikkben lefektetett eljárás alkalmazásától 
függ en lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások ezekben a sávokban 
tegyék lehet vé a digitális modulációjú adások bevezetését az 517. 
(Rev.WRC-07) Határozat rendelkezéseinek megfelel en. (WRC-07) 

 
5.135 Törölve. (WRC-97) 
 
5.136 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a 

m sorszóró szolgálatnak, az 5900–5950 kHz sáv frekvenciáit használhatják a 
következ  szolgálatok azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti 
ország határain belül forgalmaznak: állandóhely  szolgálat (mind a három 
Körzetben), földi mozgószolgálat (az 1. Körzetben), mozgószolgálat az (R) légi 
mozgószolgálat kivételével (a 2. és a 3. Körzetben). Kívánatos, hogy frekven-
ciáknak ezen szolgálatok részére történ  használatakor az igazgatások a 
szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a 
frekvenciáknak arra a m sorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet 
a Rádiószabályzatnak megfelel en közzétesznek. (WRC-07) 

 
5.137 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat 

számára, az állandóhely  szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti 
határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 6200–6213,5 kHz és 
a 6220,5–6525 kHz sávokat, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. 
Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell 
hívni. 

 
5.138 Az alábbi sávok: 

 6765–6795 kHz (sávközépi frekvencia 6780 kHz), 
 433,05–434,79 MHz (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) az 1. Körzetben, az 

5.280 Bekezdésben említett országok kivételével, 
 61–61,5 GHz (sávközépi frekvencia 61,25 GHz), 
 122–123 GHz (sávközépi frekvencia 122,5 GHz) és 
 244–246 GHz (sávközépi frekvencia 245 GHz) 

 ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehet k igénybe. Ezen 
frekvenciasávoknak az ISM alkalmazások részére történ  használata az érdekelt 
igazgatások által azon más igazgatásokkal egyetértésben kiadott külön engedély 
alapján lehetséges, amelyeknek rádiótávközlési szolgálatai érintettek lehetnek. E 
rendelkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük az ITU-R 
legújabb vonatkozó ajánlásait. 
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5.138A 2009. március 29-ig a 6765–7000 kHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  

szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára 
osztották fel. Ez után az id pont után a sávot els dleges jelleggel az (R) légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat 
számára osztották fel. (WRC-03) 

 
5.139 Eltér  szolgálati kategória: 2009. március 29-ig Örményországban, 

Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, 
Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Mongóliában, 
Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és 
Ukrajnában a 6765–7000 kHz sávban a földi mozgószolgálat számára a felosztás 
els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.140 Járulékos felosztás: Angolában, Irakban, Kenyában, Ruandában, Szomáliában 

és Togóban a 7000–7050 kHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  
szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.141 Helyettesít  felosztás: Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, a 

Líbiai Arab Dzsamahirijában és Madagaszkáron a 7000–7050 kHz sávot 
els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára osztották fel. (WRC-97) 

 
5.141A Járulékos felosztás: Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a 7000–7100 kHz és a 

7100–7200 kHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhely  és a földi mozgó-
szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.141B Járulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, 

Ausztráliában, Bahreinben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kínában, a 
Comore-szigeteken, a Koreai Köztársaságban, Diego Garcián, Dzsibutiban, 
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Indonéziában, az 
Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, 
Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Új-Zélandon, Ománban, 
Pápua Új-Guineában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szingapúrban, 
Szudánban, Tunéziában, Vietnamban és Jemenben a 7100–7200 kHz sávot 
els dleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, 
valamint az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.141C Az 1. és a 3. Körzetben a 7100–7200 kHz sávot 2009. március 29-ig els dleges 

jelleggel a m sorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC-03) 
 
5.142 2009. március 29-ig a 7100–7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amat rszolgálat 

általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben 
tervezett m sorszóró szolgálat számára. 2009. március 29. után a 7200–7300 
kHz sávnak a 2. Körzetben az amat rszolgálat általi használata nem szabhat 
korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett m sorszóró szolgálat 
számára. (WRC-03) 

 
5.143 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a 

m sorszóró szolgálatnak, a 7300–7350 kHz sáv frekvenciáit használhatják az 
állandóhely  szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a 
telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy 
frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történ  használatakor az igazgatások a 
szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a 
frekvenciáknak arra a m sorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet 
a Rádiószabályzatnak megfelel en közzétesznek. (WRC-07) 
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5.143A A 3. Körzetben a 7350–7450 kHz sávot 2009. március 29-ig els dleges jelleggel 
az állandóhely  szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat 
számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon 
állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük 
szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak 
káros zavarást a m sorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen 
szolgálatok részére történ  használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb 
teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a 
m sorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak 
megfelel en közzétesznek. (WRC-03) 

 
5.143B A 1. Körzetben a 7350–7450 kHz sávot 2009. március 29-ig els dleges jelleggel 

az állandóhely  szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat 
számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon 
állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük 
szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak 
káros zavarást a m sorszóró szolgálatnak és az egyes állomások teljes 
kisugárzott teljesítménye nem haladja meg a 24 dBW-ot. (WRC-03) 

 
5.143C Járulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, 

Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a 
Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben a 7350–
7400 kHz és a 7400–7450 kHz sávokat els dleges jelleggel az állandóhely  
szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.143D A 2. Körzetben a 7350–7400 kHz sávot 2009. március 29-ig els dleges jelleggel 

az állandóhely  szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat 
számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon 
állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük 
szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak 
káros zavarást a m sorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen 
szolgálatok részére történ  használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb 
teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a 
m sorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak 
megfelel en közzétesznek. (WRC-03) 

 
5.143E 2009. március 29-ig a 7450–8100 kHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  

szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára 
osztották fel. (WRC-03) 

 
5.144 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 

7995–8005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. 
 
5.145 A 8291 kHz, 12 290 kHz és a 16 420 kHz viv frekvenciák használatának 

feltételeit a 31. és az 52. Cikkekírják el . (WRC-07) 
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5.146 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a 
m sorszóró szolgálatnak, a 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 
kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz és a 18 900–19 020 kHz sávok 
frekvenciáit használhatják az állandóhely  szolgálat azon állomásai, amelyek 
csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, 
hogy frekvenciáknak az állandóhely  szolgálat részére történ  használatakor az 
igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel 
legyenek a frekvenciáknak arra a m sorszóró szolgálat általi évszaki 
használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelel en közzétesznek. 
(WRC-07) 

 
5.147 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a m sorszóró szolgálatnak, 

az állandóhely  szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon 
belül forgalmaznak, használhatják a 9775–9900 kHz, 11 650–11 700 kHz és a 
11 975–12 050 kHz sávok frekvenciáit. Az egyes állomások teljes kisugárzott 
teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot. 

 
5.148 Törölve. (WRC-97) 
 
5.149 Frekvenciák kijelölésekor olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyeknek 

 a 13 360–13 410 kHz, 
 a 25 550–25 670 kHz, 
 a 37,5–38,25 MHz, 
 az 1. és a 3. Körzetben a 73–74,6 MHz, 
 az 1. Körzetben a 150,05–153 MHz, 
 a 322–328,6 MHz, 
 a 406,1–410 MHz, 
 az 1. és a 3. Körzetben a 608–614 MHz, 
 az 1330–1400 MHz, 
 az 1610,6–1613,8 MHz, 
 az 1660–1670 MHz, 
 az 1718,8–1722,2 MHz, 
 a 2655–2690 MHz, 
 a 3260–3267 MHz, 
 a 3332–3339 MHz, 
 a 3345,8–3352,5 MHz, 
 a 4825–4835 MHz, 
 a 4950–4990 MHz, 
 a 4990–5000 MHz, 
 a 6650–6675,2 MHz, 
 a 10,6–10,68 GHz, 
 a 14,47–14,5 GHz, 
 a 22,01–22,21 GHz, 
 a 22,21–22,5 GHz, 
 a 22,81–22,86 GHz, 
 a 23,07–23,12 GHz, 
 a 31,2–31,3 GHz, 
 az 1. és a 3. Körzetben a 31,5–31,8 GHz, 
 a 36,43–36,5 GHz, 
 a 42,5–43,5 GHz, 
 a 48,94–49,04 GHz, 
 a 76–86 GHz, 
 a 92–94 GHz, 
 a 94,1–100 GHz, 
 a 102–109,5 GHz, 
 a 111,8–114,25 GHz, 
 a 128,33–128,59 GHz, 
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 a 129,23–129,49 GHz, 
 a 130–134 GHz, 
 a 136–148,5 GHz, 
 a 151,5–158,5 GHz, 
 a 168,59–168,93 GHz, 
 a 171,11–171,45 GHz, 
 a 172,31–172,65 GHz, 
 a 173,52–173,85 GHz, 
 a 195,75–196,15 GHz, 
 a 209–226 GHz, 
 a 241–250 GHz, 
 a 252–275 GHz 

 sávok fel vannak osztva, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag 
lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati 
szolgálatot a káros zavarástól megvédjék. rállomások és légijárm  állomások 
adásai különösen komoly zavarforrást jelenthetnek a rádiócsillagászati 
szolgálatnak (lásd a 4.5 és a 4.6 Bekezdéseket, valamint a 29. Cikket). (WRC-07) 

 
5.150 Az alábbi sávok: 

 13 553–13 567 kHz (sávközépi frekvencia 13 560 kHz), 
 26 957–27 283 kHz (sávközépi frekvencia 27 120 kHz), 
 40,66–40,70 MHz (sávközépi frekvencia 40,68 MHz), 
 902–928 MHz a 2. Körzetben (sávközépi frekvencia 915 MHz), 
 2400–2500 MHz (sávközépi frekvencia 2450 MHz), 
 5725–5875 MHz (sávközépi frekvencia 5800 MHz) és 
 24–24,25 GHz (sávközépi frekvencia 24,125 GHz) 

 ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira is igénybe vehet k. Az e 
sávokban m köd  rádiótávközlési szolgálatok kötelesek elt rni az ilyen 
alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ezekben a sávokban az ISM 
berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett 
m ködhetnek. 

 
5.151 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a 

m sorszóró szolgálatnak, a 13 570–13 600 kHz és a 13 800–13 870 kHz sávok 
frekvenciáit használhatják az állandóhely  szolgálat és az (R) légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a 
telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy 
frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történ  használatakor az igazgatások a 
szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a 
frekvenciáknak arra a m sorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet 
a Rádiószabályzatnak megfelel en közzétesznek. (WRC-07) 

 
5.152 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Kínában, 

Elefántcsontparton, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám 
Köztársaságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, 
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14 250–14 350 kHz sávot 
els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. Az 
állandóhely  szolgálat állomásainak kisugárzott teljesítménye nem haladhatja 
meg a 24 dBW-ot. (WRC-03) 

 
5.153 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 

15 995–16 005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és 
órajeleket. 
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5.154 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi 
Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, 
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 18 068–18 168 kHz sávot els dleges 
jelleggel, 1 kW-ot meg nem haladó csúcsteljesítménnyel ezeknek az 
országoknak a határain belül történ  használatra az állandóhely  szolgálat 
számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.155 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-

országban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, 
Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, 
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850–21 870 kHz sávot 
els dleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.155A Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi 

Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, 
Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, 
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850–21 870 kHz sávnak az állandóhely  
szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefügg  szolgálat 
nyújtására korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.155B A 21 870–21 924 kHz sávot az állandóhely  szolgálatban a légiforgalom 

biztonságával összefügg  szolgálat nyújtásához használják. 
 
5.156 Járulékos felosztás: Nigériában a 22 720–23 200 kHz sávot els dleges 

jelleggel a meteorológiát segít  szolgálat (rádiószondák) számára is felosztották. 
 
5.156A A 23 200–23 350 kHz sávnak az állandóhely  szolgálat általi használata a 

légiforgalom biztonságával összefügg  szolgálat nyújtására korlátozódik. 
 
5.157 A 23 350–24 000 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata hajók 

közötti rádiótávírásra korlátozódik. 
 
5.158 Nincs felhasználva. 
 
5.159 Nincs felhasználva. 
 
5.160 Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, a 

Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és Szváziföldön a 41–44 
MHz sávot els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is 
felosztották. (WRC-2000) 

 
5.161 Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Japánban a 41–44 MHz 

sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. 
 
5.162 Járulékos felosztás: Ausztráliában és Új-Zélandon a 44–47 MHz sávot 

els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat számára is felosztották. 
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5.162A Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-
Hercegovinában, Kínában, a Vatikánban, Dániában, Spanyolországban, 
Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, 
Franciaországban, Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Litvániában, 
Luxemburgban, Monacóban, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, 
Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az 
Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban és Svájcban 
a 46–68 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is 
felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 
217. (WRC-97) Határozat szerint. (WRC-07) 

 
5.163 Járulékos felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, az 

Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, 
Lettországban, Litvániában, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, 
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és 
Ukrajnában a 47–48,5 MHz és az 56,5–58 MHz sávokat másodlagos jelleggel az 
állandóhely  és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.164 Járulékos felosztás: Albániában, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, 

Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Elefántcsontparton, 
Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, 
Franciaországban, Gabonban, Görögországban, Írországban, Izraelben, 
Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Libanonban, 
Liechtensteinben, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Máltán, 
Marokkóban, Mauritániában, Monacóban, Montenegróban, Nigériában, 
Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, 
Romániában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, 
Svédországban, Svájcban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Tunéziában és 
Törökországban a 47–68 MHz sávot, a Dél-afrikai Köztársaságban a 47–50 MHz 
sávot, a Cseh Köztársaságban a 66–68 MHz sávot, valamint Lettországban és 
Litvániában a 48,5–56,5 MHz sávot els dleges jelleggel a földi mozgószolgálat 
számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival 
kapcsolatban említett országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem 
okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országok 
már m köd  vagy tervezett m sorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak 
igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-07) 

 
5.165 Járulékos felosztás: Angolában, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, 

Madagaszkáron, Mozambikban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában és 
Csádban a 47–68 MHz sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat 
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára is 
felosztották. 

 
5.166 Helyettesít  felosztás: Új-Zélandon az 50–51 MHz sávot els dleges jelleggel az 

állandóhely , a mozgó- és a m sorszóró szolgálat számára osztották fel; az 53–
54 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára 
osztották fel. 

 
5.167 Helyettesít  felosztás: Bangladesben, Brunei Darussalamban, Indiában, az 

Iráni Iszlám Köztársaságban, Pakisztánban, Szingapúrban és Thaiföldön az 50–
54 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely , a mozgó- és a m sorszóró 
szolgálat számára osztották fel. (WRC-07) 

 
5.167A Járulékos felosztás: Indonéziában az 50–54 MHz sávot els dleges jelleggel az 

állandóhely , a mozgó- és a m sorszóró szolgálat számára is felosztották. 
(WRC-07) 
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5.168 Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában és a Koreai Népi Demokratikus 

Köztársaságban az 50–54 MHz sávot els dleges jelleggel a m sorszóró 
szolgálat számára is felosztották. 

 
5.169 Helyettesít  felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, 

Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai 
Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban az 50–54 MHz 
sávot els dleges jelleggel az amat rszolgálat számára osztották fel. 

 
5.170 Járulékos felosztás: Új-Zélandon az 51–53 MHz sávot els dleges jelleggel az 

állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. 
 
5.171 Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, 

Maliban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a 
Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és Zimbabwéban az 54–68 MHz sávot 
els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 
az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. 

 
5.172 Eltér  szolgálati kategória: a 2. Körzetben lév  francia tengerentúli megyékben 

és közösségekben, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban az 54–68 MHz 
sávban az állandóhely  és a mozgószolgálat számára a felosztás els dleges 
jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 

 
5.173 Eltér  szolgálati kategória: a 2. Körzetben lév  francia tengerentúli megyékben 

és közösségekben, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban a 68–72 MHz 
sávban az állandóhely  és a mozgószolgálat számára a felosztás els dleges 
jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 

 
5.174 Törölve. (WRC-07) 
 
5.175 Helyettesít  felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehér-

oroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, 
Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, 
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 68–73 MHz és a 76–87,5 MHz sávokat 
els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat számára osztották fel. Lettországban 
és Litvániában a 68–73 MHz és a 76–87,5 MHz sávokat els dleges jelleggel a 
m sorszóró szolgálat, valamint a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat számára osztották fel. Azoknak a szolgálatoknak, amelyek 
számára ezeket a sávokat más országokban felosztották, valamint a fent felsorolt 
országokban a m sorszóró szolgálatnak az érintett szomszédos országok közötti 
megállapodások alapján kell m ködniük. (WRC-07) 

 
5.176 Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, a 

Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Szamoán a 
68–74 MHz sávot els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat számára is 
felosztották. (WRC-07) 

 
5.177 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, 
Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, 
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 73–74 MHz sávot els dleges jelleggel a 
m sorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en. (WRC-07) 
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5.178 Járulékos felosztás: Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, 
Guatemalában, Guyanában, Hondurasban és Nicaraguában a 73–74,6 MHz 
sávot másodlagos jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is 
felosztották. 

 
5.179 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, 
Kazahsztánban, Litvániában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, 
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 74,6–74,8 MHz és a 75,2–
75,4 MHz sávokat els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is 
felosztották, de kizárólag csak a földi telepítés  adók számára. (WRC-07) 

 
5.180 A 75 MHz frekvenciát a markeradók számára jelölték ki. Az igazgatásoknak 

tartózkodniuk kell a véd sáv határaihoz közeli frekvenciák kijelölését l olyan más 
szolgálatok állomásai számára, amelyek teljesítményük vagy földrajzi helyzetük 
miatt káros zavarást okozhatnának, vagy más korlátozást szabhatnának a 
markeradók számára. 

 Törekedni kell a fedélzeti marker-vev készülékek jellemz inek további 
tökéletesítésére, valamint a 74,8 MHz és a 75,2 MHz sávhatárokhoz közeli 
adóállomások teljesítményének korlátozására. 

 
5.181 Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban 

a 74,8–75,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is 
felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. Annak 
biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat 
állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe 
helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során 
azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. 
(WRC-03) 

 
5.182 Járulékos felosztás: Nyugat-Szamoán a 75,4–87 MHz sávot els dleges 

jelleggel a m sorszóró szolgálat számára is felosztották. 
 
5.183 Járulékos felosztás: Kínában, a Koreai Köztársaságban, Japánban, a Fülöp-

szigeteken és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a 76–87 MHz sávot 
els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat számára is felosztották. 

 
5.184 Törölve. (WRC-07) 
 
5.185 Eltér  szolgálati kategória: az Egyesült Államokban, a 2. Körzetben lév  

francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában, Jamaicában, 
Mexikóban és Paraguayban a 76–88 MHz sávban az állandóhely  és a 
mozgószolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 

 
5.186 Törölve. (WRC-97) 
 
5.187 Helyettesít  felosztás: Albániában a 81–87,5 MHz sávot els dleges jelleggel a 

m sorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti 
Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések szerint használják. 

 
5.188 Járulékos felosztás: Ausztráliában a 85–87 MHz sávot els dleges jelleggel a 

m sorszóró szolgálat számára is felosztották. Ausztráliában a m sorszóró 
szolgálat bevezetése az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások 
alapján lehetséges. 

 
5.189 Nincs felhasználva. 
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5.190 Járulékos felosztás: Monacóban a 87,5–88 MHz sávot els dleges jelleggel a 
földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en. (WRC-97) 

 
5.191 Nincs felhasználva. 
 
5.192 Járulékos felosztás: Kínában és a Koreai Köztársaságban a 100–108 MHz 

sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is 
felosztották. (WRC-97) 

 
5.193 Nincs felhasználva. 
 
5.194 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Szomáliában és 

Türkmenisztánban a 104–108 MHz sávot másodlagos jelleggel az (R) légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.195 Nincs felhasználva. 
 
5.196 Nincs felhasználva. 
 
5.197 Járulékos felosztás: Pakisztánban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 108–

111,975 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is 
felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. Annak 
biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat 
állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe 
helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során 
azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. 
(WRC-07) 

 
5.197A Járulékos felosztás: A 108–117,975 MHz sávot els dleges jelleggel az (R) légi 

mozgószolgálat számára is felosztották az elismert nemzetközi légügyi 
szabványoknak megfelel en m köd  rendszerekre korlátozva. Ilyen használat a 
413. (Rev.WRC-07) Határozatnak megfelel en történhet. A 108–112 MHz 
sávnak az (R) légi mozgószolgálat által történ  használata földi telepítés  
adókból és a hozzájuk tartozó vev kb l álló, légi navigációs feladatok ellátását 
támogató navigációs információkat – az elismert nemzetközi légügyi 
szabványoknak megfelel en – szolgáltató rendszerekre korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.198 Törölve. (WRC-07) 
 
5.199 Törölve. (WRC-07) 
 
5.200 A 117,975–137 MHz sávban a 121,5 MHz frekvencia a légiforgalmi 

kényszerhelyzeti frekvencia, és ha szükséges, a 121,5 MHz kisegít  légiforgalmi 
frekvenciája a 123,1 MHz frekvencia. A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásai 
a 31. Cikkben lefektetett feltételek mellett, vész- és biztonsági célokból 
forgalmazhatnak ezeken a frekvenciákon a légi mozgószolgálat állomásaival. 
(WRC-07) 
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5.201 Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 
Fehéroroszországban, Bulgáriában, Észtországban, az Oroszországi 
Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Irakban, Japánban, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, 
Mozambikban, Üzbegisztánban, Pápua Új-Guineában, Lengyelországban, 
Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, 
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 132–136 MHz sávot 
els dleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. 
Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az 
igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai 
számára kijelölt frekvenciákra. (WRC-97) 

 
5.202 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Egyesült Arab Emírségekben, az 
Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Jordániában, Lettországban, Moldovában, Ománban, Üzbegisztánban, 
Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, 
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, 
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 136–137 MHz sávot els dleges jelleggel az 
(OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az 
(OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell 
lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára kijelölt frekvenciákra. 
(WRC-2000) 

 
5.203 Törölve. (WRC-07) 
 
5.203A Törölve. (WRC-07) 
 
5.203B Törölve. (WRC-07) 
 
5.204 Eltér  szolgálati kategória: Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, 

Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, Kubában, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, 
Kuvaitban, Montenegróban, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 
Katarban, Szerbiában, Szingapúrban, Thaiföldön és Jemenben a 137–138 MHz 
sávban az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az 
állandóhely  szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.205 Eltér  szolgálati kategória: Izraelben és Jordániában a 137–138 MHz sávban a 

légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  
szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 

 
5.206 Eltér  szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, Bulgáriában, Egyiptomban, az Oroszországi 
Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Grúziában, Görögországban, 
Kazahsztánban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, 
Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Szíriai Arab Köztársaságban, 
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkme-
nisztánban és Ukrajnában a 137–138 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat 
számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000) 

 
5.207 Járulékos felosztás: Ausztráliában a 137–144 MHz sáv els dleges jelleggel a 

m sorszóró szolgálat számára is fel van osztva mindaddig, amíg ez a szolgálat a 
körzeti m sorszóró felosztásokba bele nem illeszthet . 

 



38444 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

5.208 A 137–138 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A 
Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. (WRC-97) 

 
5.208A Frekvenciák kijelölésekor a 137–138 MHz, 387–390 MHz és a 400,15–401 MHz 

sávokban a m holdas mozgószolgálat rállomásai számára, az igazgatásoknak 
minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, 
hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–
410 MHz és a 608–614 MHz sávokban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból 
származó káros zavarásoktól. A rádiócsillagászati szolgálat számára már káros 
zavarás küszöbszintjeit a vonatkozó ITU-R Ajánlás mutatja. (WRC-07) 

 
5.208B  A 

 137–138 MHz, 
 387–390 MHz, 
 400,15–401 MHz, 
 1452–1492 MHz, 
 1525–1610 MHz, 
 1613,8–1626,5 MHz, 
 2655–2690 MHz, 
 21,4–22 GHz 

 sávokban a 739. (Rev.WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 
 
5.209 A 137–138 MHz, 148–150,05 MHz, 399,9–400,05 MHz, 400,15–401 MHz, 454–

456 MHz és a 459–460 MHz sávoknak a m holdas mozgószolgálat általi 
használata a nemgeostacionárius m holdas rendszerekre korlátozódik. (WRC-97) 

 
5.210 Járulékos felosztás: Olaszországban, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült 

Királyságban a 138–143,6 MHz és a 143,65–144 MHz sávokat másodlagos 
jelleggel az rkutatási szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.211 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, 

Bahreinben, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben, 
Spanyolországban, Finnországban, Görögországban, Írországban, Izraelben, 
Kenyában, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Libanonban, 
Liechtensteinben, Luxemburgban, Maliban, Máltán, Montenegróban, 
Norvégiában, Hollandiában, Katarban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, 
Szlovéniában, Szomáliában, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, 
Tunéziában és Törökországban a 138–144 MHz sávot els dleges jelleggel a 
tengeri mozgószolgálat és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. 
(WRC-07) 

 
5.212 Helyettesít  felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kamerunban, a 

Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Gabonban, 
Gambiában, Ghánában, Guineában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Jordániában, Lesothóban, Libériában, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, 
Ománban, Ugandában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban, Ruandában, Sierra Leonéban, a Dél-afrikai Köztársaságban, 
Szváziföldön, Csádban, Togóban, Zambiában és Zimbabwéban a 138–144 MHz 
sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára 
osztották fel. (WRC-07) 

 

 
                                           
 Ez a rendelkezés el z leg az 5.347A számot viselte. A sorrendiség meg rzése érdekében át lett 

számozva. 
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5.213 Járulékos felosztás: Kínában a 138–144 MHz sávot els dleges jelleggel a 
rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. 

 
5.214 Járulékos felosztás: Eritreában, Etiópiában, Kenyában, Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaságban, Máltán, Montenegróban, Szerbiában, Szomáliában, 
Szudánban és Tanzániában a 138–144 MHz sávot els dleges jelleggel az 
állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.215 Nincs felhasználva. 
 
5.216 Járulékos felosztás: Kínában a 144–146 MHz sávot másodlagos jelleggel az 

(OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. 
 
5.217 Helyettesít  felosztás: Afganisztánban, Bangladesben, Kubában, Guyanában 

és Indiában a 146–148 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a 
mozgószolgálat számára osztották fel. 

 
5.218 Járulékos felosztás: a 148–149,9 MHz sávot els dleges jelleggel az rbeli 

üzemeltetési szolgálat (Föld– r irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés 
szerint megszerzett egyetértést l függ en. Az egyes adások sávszélessége nem 
haladhatja meg a ±25 kHz-et. 

 
5.219 A 148–149,9 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A 

Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. A m holdas mozgószolgálat 
nem korlátozhatja az állandóhely , a mozgó- és az rbeli üzemeltetési szolgálat 
fejlesztését és használatát a 148–149,9 MHz sávban. 

 
5.220 A 149,9–150,05 MHz és a 399,9–400,05 MHz sávoknak a m holdas 

mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l 
függ en lehetséges. A m holdas mozgószolgálat nem korlátozhatja a m holdas 
rádiónavigáció szolgálat fejlesztését és használatát a 149,9–150,05 MHz és a 
399,9–400,05 MHz sávokban. (WRC-97) 

 
5.221 A 148–149,9 MHz sávban a m holdas mozgószolgálat állomásai nem 

okozhatnak káros zavarást az alábbi országoknak a Frekvenciasávok Felosztási 
Táblázata szerint m köd  állandóhely  és mozgószolgálati állomásainak, és nem 
is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben: Albánia, Algéria, 
Németország, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Banglades, Barbados, 
Fehéroroszország, Belgium, Benin, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brunei 
Darussalam, Bulgária, Kamerun, Kína, Ciprus, a Kongói Köztársaság, a Koreai 
Köztársaság, Elefántcsontpart, Horvátország, Kuba, Dánia, Egyiptom, az 
Egyesült Arab Emírségek, Eritrea, Spanyolország, Észtország, Etiópia, az 
Oroszországi Föderáció, Finnország, Franciaország, Gabon, Ghána, 
Görögország, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, India, az Iráni Iszlám 
Köztársaság, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, a Líbiai Arab Dzsamahirija, 
Jamaica, Japán, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, Lesotho, Lettország, Libanon, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, 
Malajzia, Mali, Málta, Mauritánia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Mozambik, 
Namíbia, Norvégia, Új-Zéland, Omán, Uganda, Üzbegisztán, Pakisztán, Panama, 
Pápua Új-Guinea, Paraguay, Hollandia, Fülöp-szigetek, Lengyelország, 
Portugália, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, Szlovákia, Románia, Egyesült Királyság, Szenegál, 
Szerbia, Sierra Leone, Szingapúr, Szlovénia, Srí Lanka, a Dél-afrikai 
Köztársaság, Svédország, Svájc, Szváziföld, Tanzánia, Csád, Thaiföld, Togo, 
Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Jemen, 
Zambia és Zimbabwe. (WRC-07) 
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5.222 A m holdas rádiónavigáció szolgálatnak a 149,9–150,05 MHz és a 399,9–400,05 
MHz sávokban történ  adásait az rkutatási szolgálat vev  földi állomásai is 
használhatják. 

 
5.223 Tekintettel arra, hogy a 149,9–150,05 MHz sávnak az állandóhely  és a 

mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a m holdas 
rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 
Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen 
használatot. 

 
5.224 Törölve. (WRC-97) 
 
5.224A A 149,9–150,05 MHz és a 399,9–400,05 MHz sávoknak a m holdas 

mozgószolgálat (Föld– r irány) általi használata 2015. január 1-jéig a m holdas 
földi mozgószolgálatra (Föld– r irány) korlátozódik. (WRC-97) 

 
5.224B A 149,9–150,05 MHz és a 399,9–400,05 MHz sávokban a m holdas 

rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás 2015. január 1-jéig marad 
hatályban. (WRC-97) 

 
5.225 Járulékos felosztás: Ausztráliában és Indiában a 150,05–153 MHz sávot 

els dleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. 
 
5.226 A 156,525 MHz frekvencia a digitális szelektív hívást (DSC) használó méteres 

(VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és 
hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,4875–156,5625 MHz sáv 
használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 18. Függelék írják el . 

 A 156,8 MHz frekvencia a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon 
szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, 
valamint a 156,7625–156,8375 MHz sáv használatának feltételeit a 31. Cikk és a 
18. Függelék írják el . 

 A 156–156,4875 MHz, 156,5625–156,7625 MHz, 156,8375–157,45 MHz, 160,6–
160,975 MHz és a 161,475–162,05 MHz sávokban az egyes igazgatásoknak 
csak azokon a frekvenciákon kell els bbséget biztosítaniuk a tengeri mozgó-
szolgálatnak, amelyeket ezen igazgatások jelöltek ki a tengeri mozgószolgálat 
állomásai számára (lásd a 31. és az 52. Cikkeket, valamint a 18. Függeléket). 

 El kell kerülni azt, hogy más olyan szolgálatok állomásai, amelyek számára 
ezeket a sávokat felosztották, használják e sávok frekvenciáit azokban a 
körzetekben, ahol ez a használat káros zavarást okozhat a méteres (VHF) sávú 
tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak. 

 Mindazonáltal a 156,8 MHz és a 156,525 MHz frekvenciák és azok a 
frekvenciasávok, amelyekben a tengeri mozgószolgálat els bbséget élvez, 
használhatók belföldi vízi utak rádiótávközlési céljaira az érdekelt és érintett 
igazgatások közötti megállapodások alapján, tekintetbe véve a kialakult 
frekvenciahasználatot és a már megkötött megállapodásokat. (WRC-07) 

 
5.227 Járulékos felosztás: a 156,4875–156,5125 MHz és a 156,5375–156,5625 MHz 

sávokat els dleges jelleggel az állandóhely  és a földi mozgószolgálat számára 
is felosztották. Ezeknek a sávoknak az állandóhely  és a földi mozgószolgálat 
által történ  használata nem okozhat káros zavarást a méteres (VHF) sávú 
tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak, és nem is tarthat igényt védelemre 
ezen utóbbival szemben. (WRC-07) 
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5.227A Járulékos felosztás: a 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz 
sávokat másodlagos jelleggel – a tengeri mozgószolgálat állomásairól az 
automatikus azonosító rendszer (AIS) által kisugárzott jelek vétele érdekében – a 
m holdas mozgószolgálat (Föld– r irány) számára is felosztották (lásd a 18. 
Függeléket). (WRC-07) 

 
5.228 Nincs felhasználva. 
 
5.229 Helyettesít  felosztás: Marokkóban a 162–174 MHz sávot els dleges jelleggel 

a m sorszóró szolgálat számára osztották fel. A sáv felhasználására 
megállapodást kell kötni azokkal az igazgatásokkal, amelyeknek a Táblázat 
szerint m köd  vagy tervezett szolgálatait ez a használat érintheti. Az 1981. 
január 1-jén már üzemben lév  állomásokat, ezen id pont szerinti m szaki 
jellemz ikkel, a fent említett megállapodás nem érinti. 

 
5.230 Járulékos felosztás: Kínában a 163–167 MHz sávot els dleges jelleggel az 

rbeli üzemeltetési szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották a 9.21 
Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 

 
5.231 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Kínában és Pakisztánban a 167–174 MHz 

sávot els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat számára is felosztották. A 
m sorszóró szolgálatnak ebben a sávban történ  bevezetése a 3. Körzet azon 
szomszédos országaival kötött megállapodások alapján mehet végbe, 
amelyeknek szolgálatait ez a használat érintheti. 

 
5.232 Járulékos felosztás: Japánban a 170–174 MHz sávot els dleges jelleggel a 

m sorszóró szolgálat számára is felosztották. 
 
5.233 Járulékos felosztás: Kínában a 174–184 MHz sávot els dleges jelleggel az 

rkutatási szolgálat ( r–Föld irány) és az rbeli üzemeltetési szolgálat ( r–Föld 
irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l 
függ en. Ezek a szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást a már m köd  vagy 
tervezett m sorszóró állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen 
utóbbiakkal szemben. 

 
5.234 Eltér  szolgálati kategória: Mexikóban a 174–216 MHz sávban az állandóhely  

és a mozgószolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést). 

 
5.235 Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, 

Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Izraelben, 
Olaszországban, Liechtensteinben, Máltán, Monacóban, Norvégiában, 
Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Svédországban és Svájcban a 174–223 
MHz sávot els dleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. 
Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást 
az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országok már m köd  vagy tervezett 
m sorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen 
utóbbiakkal szemben. 

 
5.236 Nincs felhasználva. 
 
5.237 Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Eritreában, Etiópiában, 

Gambiában, Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malawiban, Maliban, 
Sierra Leonéban, Szomáliában és Csádban a 174–223 MHz sávot másodlagos 
jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 
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5.238 Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Pakisztánban és a Fülöp-
szigeteken a 200–216 MHz sávot els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció 
szolgálat számára is felosztották. 

 
5.239 Nincs felhasználva. 
 
5.240 Járulékos felosztás: Kínában és Indiában a 216–223 MHz sávot els dleges 

jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció 
szolgálat számára is felosztották. 

 
5.241 A 2. Körzetben, a 216–225 MHz sávban a rádiólokáció szolgálatban új állomás 

nem engedélyezhet . Az 1990. január 1. el tt engedélyezett állomások 
másodlagos jelleggel tovább m ködhetnek. 

 
5.242 Járulékos felosztás: Kanadában a 216–220 MHz sávot els dleges jelleggel a 

földi mozgószolgálat számára is felosztották. 
 
5.243 Járulékos felosztás: Szomáliában a 216–225 MHz sávot els dleges jelleggel a 

légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, azzal a feltétellel, hogy ez a 
használat nem okoz káros zavarást más országok már m köd  vagy tervezett 
m sorszóró állomásainak. 

 
5.244 Törölve. (WRC-97) 
 
5.245 Járulékos felosztás: Japánban a 222–223 MHz sávot els dleges jelleggel a légi 

rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára 
is felosztották. 

 
5.246 Helyettesít  felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Izraelben és 

Monacóban a 223–230 MHz sávot els dleges jelleggel a m sorszóró és a földi 
mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést) olyan módon, 
hogy a frekvenciatervek készítése során el bb a m sorszóró szolgálat választhat 
a frekvenciák közül; a sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat 
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára 
osztották fel. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak 
káros zavarást Marokkó és Algéria már m köd  vagy tervezett m sorszóró 
állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. 

 
5.247 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, az Egyesült Arab 

Emírségekben, Jordániában, Ománban, Katarban és a Szíriai Arab Köztár-
saságban a 223–235 MHz sávot els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció 
szolgálat számára is felosztották. 

 
5.248 Nincs felhasználva. 
 
5.249 Nincs felhasználva. 
 
5.250 Járulékos felosztás: Kínában a 225–235 MHz sávot másodlagos jelleggel a 

rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. 
 
5.251 Járulékos felosztás: Nigériában a 230–235 MHz sávot els dleges jelleggel a 

légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en. 
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5.252 Helyettesít  felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, 
Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és 
Zimbabwéban a 230–238 MHz és a 246–254 MHz sávokat els dleges jelleggel a 
m sorszóró szolgálat számára osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. 

 
5.253 Nincs felhasználva. 
 
5.254 A 235–322 MHz és a 335,4–399,9 MHz sávokat a m holdas mozgószolgálat a 

9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en és azzal a feltétellel 
használhatja, hogy állomásai nem okoznak káros zavarást – az 5.256A 
Bekezdésben meghatározott járulékos felosztás kivételével – a Frekvenciasávok 
Felosztási Táblázata szerint m köd  vagy m ködtetni tervezett más szolgálatok 
állomásai számára. (WRC-03) 

 
5.255 A 312–315 MHz (Föld– r irány) és a 387–390 MHz ( r–Föld irány) sávokat a 

m holdas mozgószolgálatban nemgeostacionárius m holdas rendszerek is 
használhatják. Ez a használat a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en 
lehetséges. 

 
5.256 A 243 MHz frekvencia az a frekvencia, amelyet ebben a sávban ment járm  

állomások és mentési célokra szolgáló eszközök használnak. (WRC-07) 
 
5.256A Járulékos felosztás: Kínában, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban 

és Ukrajnában a 258–261 MHz sávot els dleges jelleggel az rkutatási szolgálat 
(Föld– r irány) és az rbeli üzemeltetési szolgálat (Föld– r irány) számára is 
felosztották. Az rkutatási szolgálat (Föld– r irány) és az rbeli üzemeltetési 
szolgálat (Föld– r irány) állomásai az ebben a sávban üzemel  mozgószolgálati, 
illetve m holdas mozgószolgálati rendszereknek nem okozhatnak káros 
zavarást, azokkal szemben védelemre nem tarthatnak igényt, valamint azok 
használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. Az rkutatási szolgálat (Föld– r 
irány) és az rbeli üzemeltetési szolgálat (Föld– r irány) állomásai nem korlátoz-
hatják más országok állandóhely  szolgálati rendszereinek jöv beni fejlesztését. 
(WRC-03) 

 
5.257 A 267–272 MHz sávot az igazgatások országaikban rtávmérésre els dleges 

jelleggel használhatják a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l 
függ en. 

 
5.258 A 328,6–335,4 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a 

m szeres leszállító rendszerekre (siklópályaadó) korlátozódik. 
 
5.259 Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban 

a 328,6–335,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is 
felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. Annak 
biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat 
állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe 
helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során 
azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. 
(WRC-07) 

 
5.260 Tekintettel arra, hogy a 399,9–400,05 MHz sávnak az állandóhely  és a 

mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a m holdas 
rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 
Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen 
használatot. 
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5.261 Az adásokat a 400,1 MHz hiteles frekvencia körüli ±25 kHz sávra kell korlátozni. 
 
5.262 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Bahreinben, Fehéroroszországban, Botswanában, Kolumbiában, Costa Ricában, 
Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, az 
Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám 
Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, 
Libériában, Malajziában, Moldovában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-
szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, 
Romániában, Szingapúrban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban 
és Ukrajnában a 400,05–401 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és 
a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.263 A 400,15–401 MHz sávot az ember által vezetett rjárm vekkel való r– r irányú 

összeköttetések céljait szolgáló rkutatási szolgálat számára is felosztották. 
Ebben az alkalmazásban az rkutatási szolgálat nem tekintend  biztonsági 
szolgálatnak. 

 
5.264 A 400,15–401 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A 

Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. Az 5. Függelék 1. 
Mellékletében jelzett felületi teljesítménys r ség határértéket mindaddig 
alkalmazni kell, amíg azt egy illetékes rádiótávközlési világértekezlet felül nem 
vizsgálja. 

 
5.265 Nincs felhasználva. 
 
5.266 A 406–406,1 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat általi használata a 

szerencsétlenségek helyét jelz  kisteljesítmény  m holdas rádióbójákra 
korlátozódik (lásd a 31. Cikket is). (WRC-07) 

 
5.267 Minden olyan adás tilos, amely a 406–406,1 MHz sávban engedélyezett 

használatnak káros zavarást okozhat. 
 
5.268 A 410–420 MHz sávnak az rkutatási szolgálat általi használata egy kering , 

ember által vezetett rjárm  5 km-es körzetén belüli összeköttetésekre 
korlátozódik. A járm vön kívül végzett tevékenységekb l származó adások által 
a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys r ség nem haladhatja meg 0°    
5° szögtartományban a –153 dB(W/m2), 5°    70° szögtartományban a –153 + 
0,077 (  – 5) dB(W/m2) és 70°    90° szögtartományban a –148 dB(W/m2) 
értéket, ahol  a rádiófrekvenciás hullám beesési szöge, és a vonatkoztatási 
sávszélesség 4 kHz. A 4.10 Bekezdés a járm vön kívül végzett tevékenységekre 
nem vonatkozik. Ebben a frekvenciasávban az rkutatási szolgálat ( r– r irány) 
nem tarthat igényt védelemre az állandóhely  és a mozgószolgálat állomásaival 
szemben, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-97) 

 
5.269 Eltér  szolgálati kategória: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Indiában, 

Japánban és az Egyesült Királyságban a 420–430 MHz és a 440–450 MHz 
sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd 
az 5.33 Bekezdést). 

 
5.270 Járulékos felosztás: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Jamaicában és a 

Fülöp-szigeteken a 420–430 MHz és a 440–450 MHz sávokat másodlagos 
jelleggel az amat rszolgálat számára is felosztották. 

 
5.271 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Kínában, Indiában, Kirgizisztánban 

és Türkmenisztánban a 420–460 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádió-
navigáció szolgálat (rádió-magasságmér k) számára is felosztották. (WRC-07) 
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5.272 Eltér  szolgálati kategória: Franciaországban a 430–434 MHz sávban az 

amat rszolgálat számára a felosztás másodlagos jelleg  (lásd az 5.32 
Bekezdést). 

 
5.273 Eltér  szolgálati kategória: a Líbiai Arab Dzsamahirijában a 430–432 MHz és a 

438–440 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás 
másodlagos jelleg  (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC-03) 

 
5.274 Helyettesít  felosztás: Dániában, Norvégiában és Svédországban a 430–432 

MHz és a 438–440 MHz sávokat els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat 
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára 
osztották fel. 

 
5.275 Járulékos felosztás: Horvátországban, Észtországban, Finnországban, a Líbiai 

Arab Dzsamahirijában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, 
Montenegróban, Szerbiában és Szlovéniában a 430–432 MHz és a 438–440 
MHz sávokat els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. 
(WRC-07) 

 
5.276 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, 

Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burkina Fasóban, 
Burundiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, 
Eritreában, Etiópiában, Görögországban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az 
Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab 
Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, 
Máltán, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a 
Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, 
Szingapúrban, Szomáliában, Svájcban, Tanzániában, Thaiföldön, Togóban, 
Törökországban és Jemenben a 430–440 MHz sávot els dleges jelleggel az 
állandóhely  szolgálat számára, a 430–435 MHz és a 438–440 MHz sávokat 
els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára 
is felosztották. (WRC-07) 

 
5.277 Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dzsibutiban, az 
Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Izraelben, 
Kazahsztánban, Maliban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyel-
országban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Ruandában, Tádzsi-
kisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 430–440 MHz sávot 
els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.278 Eltér  szolgálati kategória: Argentínában, Kolumbiában, Costa Ricában, 

Kubában, Guyanában, Hondurasban, Panamában és Venezuelában a 430–440 
MHz sávban az amat rszolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 
5.33 Bekezdést). 

 
5.279 Járulékos felosztás: Mexikóban a 430–435 MHz és a 438–440 MHz sávokat 

els dleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 
Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 

 
5.279A Ennek a sávnak a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) érzékel i általi 

használata az ITU-R RS.1260-1 Ajánlás szerint történhet. Továbbá a 432–438 
MHz sávban m köd  m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) nem okozhat káros 
zavarást Kínában a légi rádiónavigáció szolgálatnak. 
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 Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a m holdas Föld-
kutató szolgálat (aktív) azon kötelezettségét, hogy az 5.29 és az 5.30 
Bekezdéseknek megfelel en másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC-03) 

 
5.280 Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Montenegróban, 
Portugáliában, Szerbiában, Szlovéniában és Svájcban a 433,05–434,79 MHz sáv 
(sávközépi frekvencia 433,92 MHz) ipari, tudományos és orvosi (ISM) 
alkalmazások céljaira vehet  igénybe. A fenti országok e sávban m köd  
rádiótávközlési szolgálatai kötelesek elt rni az ilyen alkalmazások által esetleg 
okozott káros zavarást. Ebben a sávban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés 
rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett m ködhetnek. (WRC-07) 

 
5.281 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben lév  francia tengerentúli megyékben és 

közösségekben, valamint Indiában a 433,75–434,25 MHz sávot els dleges 
jelleggel az rbeli üzemeltetési szolgálat (Föld– r irány) számára is felosztották. 
Franciaországban és Brazíliában a fenti sávot a fenti szolgálat számára 
másodlagos jelleggel osztották fel. 

 
5.282 A 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–3410 MHz (csak a 2. 

és a 3. Körzetben) és az 5650–5670 MHz sávokban a m holdas amat rszolgálat 
azzal a feltétellel m ködhet, hogy nem okoz káros zavarást a Táblázat szerint 
m köd  más szolgálatoknak (lásd az 5.43 Bekezdést). Azoknak az 
igazgatásoknak, amelyek e használatot engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy a 
m holdas amat rszolgálat állomásainak adásai által okozott bármilyen káros 
zavarás azonnal megsz njön a 25.11 Bekezdés rendelkezéseinek megfelel en. 
Az 1260–1270 MHz és az 5650–5670 MHz sávoknak a m holdas 
amat rszolgálat általi használata a Föld– r irányra korlátozódik. 

 
5.283 Járulékos felosztás: Ausztriában a 438–440 MHz sávot els dleges jelleggel a 

légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  
szolgálat számára is felosztották. 

 
5.284 Járulékos felosztás: Kanadában a 440–450 MHz sávot másodlagos jelleggel az 

amat rszolgálat számára is felosztották. 
 
5.285 Eltér  szolgálati kategória: Kanadában a 440–450 MHz sávban a rádiólokáció 

szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 
 
5.286 A 449,75–450,25 MHz sáv az rbeli üzemeltetési szolgálat (Föld– r irány) és az 

rkutatási szolgálat (Föld– r irány) számára a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en használható. 

 
5.286A A 454–456 MHz és a 459–460 MHz sávoknak a m holdas mozgószolgálat általi 

használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. 
(WRC-97) 

 
5.286AA A 450–470 MHz sáv azon igazgatások általi használatra van szánva, amelyek a 

nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. Lásd a 224. 
(Rev.WRC-07) Határozatot. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen 
sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a 
sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít els bbséget. 
(WRC-07). 
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5.286B Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454–455 MHz sávnak, a 2. 
Körzetben a 455–456 MHz és a 459–460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E 
Bekezdésben felsorolt országokban a 454–456 MHz és a 459–460 MHz 
sávoknak a m holdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem okozhat 
káros zavarást az állandóhely  és a mozgószolgálatnak a Frekvenciasávok 
Felosztási Táblázata szerint m köd  állomásainak, és azokkal szemben 
védelemre sem tarthat igényt. (WRC-97) 

 
5.286C Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454–455 MHz sávnak, a 2. 

Körzetben a 455–456 MHz és a 459–460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E 
Bekezdésben felsorolt országokban a 454–456 MHz és a 459–460 MHz 
sávoknak a m holdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem 
korlátozhatja a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m köd  
állandóhely  és mozgószolgálat fejlesztését és használatát. (WRC-97) 

 
5.286D Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Panamában a 

454–455 MHz sávot els dleges jelleggel a m holdas mozgószolgálat (Föld– r 
irány) számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.286E Járulékos felosztás: a Zöld-foki-szigeteken, Nepálban és Nigériában a 454–456 

MHz és a 459–460 MHz sávokat els dleges jelleggel a m holdas 
mozgószolgálat (Föld– r irány) számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.287 A tengeri mozgószolgálatban a 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 

467,525 MHz, 467,550 MHz és a 467,575 MHz frekvenciákat a fedélzeti távközl  
állomások használhatják. Ahol erre szükség van, ott a fedélzeti távközlés céljára 
bevezethet k a 12,5 kHz-es csatornaosztáshoz tervezett és a 457,5375 MHz, 
457,5625 MHz, 467,5375 MHz és 467,5625 MHz további frekvenciákat is 
felhasználó berendezések. Ezen frekvenciák nemzeti felségvizeken történ  
használatát az érdekelt igazgatások nemzeti szabályozása alá lehet vonni. A 
használt berendezések jellemz inek meg kell felelniük az ITU-R M.1174-2 
Ajánlásban foglaltaknak. (WRC-07) 

 
5.288 Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek felségvizein a fedélzeti távközl  

állomások céljaira els sorban felhasználandó frekvenciák a következ k: 457,525 
MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz és 457,600 MHz. Ezek frekvenciapárjai rendre 
a következ k: 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz és 467,825 MHz. A 
használt berendezések jellemz inek meg kell felelniük az ITU-R M.1174-2 
Ajánlásban foglaltaknak. (WRC-03) 

 
5.289 A m holdas meteorológiai szolgálattól eltér  m holdas Föld-kutató szolgálati 

alkalmazások is használhatják a 460–470 MHz és az 1690–1710 MHz sávokat 
r–Föld irányú adásokra, feltéve, hogy nem okoznak káros zavarást a Táblázat 

szerint m köd  állomásoknak. 
 
5.290 Eltér  szolgálati kategória: Afganisztánban, Azerbajdzsánban, Fehér-

oroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Japánban, 
Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkme-
nisztánban és Ukrajnában a 460–470 MHz sávban a m holdas meteorológiai 
szolgálat ( r–Föld irány) számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 
(WRC-07) 
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5.291 Járulékos felosztás: Kínában a 470–485 MHz sávot els dleges jelleggel az 
rkutatási szolgálat ( r–Föld irány) és az rbeli üzemeltetési szolgálat ( r–Föld 

irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l 
függ en, és azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást a 
már m köd  vagy tervezett m sorszóró állomásoknak. 

 
5.291A Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Dániában, Észtországban, 

Finnországban, Liechtensteinben, Norvégiában, Hollandiában, a Cseh 
Köztársaságban és Svájcban a 470–494 MHz sávot másodlagos jelleggel a 
rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok 
üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint. (WRC-97) 

 
5.292 Eltér  szolgálati kategória: Mexikóban a 470–512 MHz sávban az állandóhely  

és a mozgószolgálat számára, Argentínában, Uruguayban és Venezuelában a 
mozgószolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést) 
a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. (WRC-07) 

 
5.293 Eltér  szolgálati kategória: Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, az 

Egyesült Államokban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, 
Panamában és Peruban a 470–512 MHz és a 614–806 MHz sávokban az 
állandóhely  szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 
Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, az Egyesült Államokban, 
Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Panamában és Peruban a 
470–512 MHz és a 614–698 MHz sávokban a mozgószolgálat számára a 
felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en. Argentínában és Ecuadorban a 470–512 
MHz sávban az állandóhely  és a mozgószolgálat számára a felosztás els d-
leges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. (WRC-07) 

 
5.294 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Burundiban, Kamerunban, 

Elefántcsontparton, Egyiptomban, Etiópiában, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsama-
hirijában, Kenyában, Malawiban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, 
Csádban és Jemenben a 470–582 MHz sávot másodlagos jelleggel az 
állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.295 Nincs felhasználva. 
 
5.296 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Belgium-

ban, Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Spanyolországban, 
Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a 
Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Litvániában, Máltán, Marokkóban, 
Monacóban, Norvégiában, Ománban, Hollandiában, Portugáliában, a Szíriai 
Arab Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, 
Szváziföldön és Tunéziában a 470–790 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi 
mozgószolgálat számára is felosztották, m sorszórást kisegít  alkalmazások 
céljára. Az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok földi mozgószolgálatainak 
állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem 
sorolt országokban a Táblázat szerint üzemel , már meglév  vagy tervezett 
állomásoknak. (WRC-07) 

 
5.297 Járulékos felosztás: Kanadában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, az 

Egyesült Államokban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában és 
Mexikóban az 512–608 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a 
mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. (WRC-07) 
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5.298 Járulékos felosztás: Indiában az 549,75–550,25 MHz sávot másodlagos 

jelleggel az rbeli üzemeltetési szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották. 
 
5.299 Nincs felhasználva. 
 
5.300 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Izraelben, a Líbiai Arab 

Dzsamahirijában, Jordániában, Ománban, a Szíriai Arab Köztársaságban és 
Szudánban az 582–790 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat 
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára is 
felosztották. (WRC-07) 

 
5.301 Nincs felhasználva. 
 
5.302 Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 590–598 MHz sávot 

els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. A légi 
rádiónavigáció szolgálat állomásai számára történ  minden új frekvenciakijelölés 
– ideértve a szomszédos sávokból jöv  áthelyezéseket is – az alábbi országok 
igazgatásaival történ  egyeztetéshez kötött: Németország, Belgium, Dánia, 
Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Marokkó, Norvégia és 
Hollandia. 

 
5.303 Nincs felhasználva. 
 
5.304 Járulékos felosztás: az Afrikai M sorszóró Övezetben (lásd az 5.10–5.13 

Bekezdéseket) a 606–614 MHz sávot els dleges jelleggel a rádiócsillagászati 
szolgálat számára is felosztották. 

 
5.305 Járulékos felosztás: Kínában a 606–614 MHz sávot els dleges jelleggel a 

rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. 
 
5.306 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az Afrikai M sorszóró Övezet (lásd az 

5.10–5.13 Bekezdéseket) kivételével, valamint a 3. Körzetben a 608–614 MHz 
sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. 

 
5.307 Járulékos felosztás: Indiában a 608–614 MHz sávot els dleges jelleggel a 

rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. 
 
5.308 Nincs felhasználva. 
 
5.309 Eltér  szolgálati kategória: Costa Ricában, Salvadorban és Hondurasban a 

614–806 MHz sávban az állandóhely  szolgálat számára a felosztás els dleges 
jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. 

 
5.310 Törölve. (WRC-97) 
 
5.311 Törölve. (WRC-07) 
 
5.311A A 620–790 MHz sáv tekintetében lásd az 549. (WRC-07) Határozatot is. 

(WRC-07) 
 



38456 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

5.312 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyar-
országon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, 
Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, 
Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 645–862 
MHz sávot els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is 
felosztották. (WRC-03) 

 
5.313 Törölve. (WRC-97) 
 
5.313A Bangladesben, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Indiában, Japánban, Új-

Zélandon, Pápua Új-Guineában, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban a 698–790 
MHz sáv vagy annak egyes részei ezen, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) 
megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra vannak szánva. Ez a 
sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely 
alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá 
a Rádiószabályzatban sem biztosít els bbséget. Kínában az IMT használata 
ebben a sávban 2015-ig nem kezd dik meg. (WRC-07) 

 
5.313B Eltér  szolgálati kategória: Brazíliában a 698–806 MHz sávban a mozgó-

szolgálat számára a felosztás másodlagos jelleg  (lásd az 5.32 Bekezdést). 
(WRC-07) 

 
5.314 Járulékos felosztás: Ausztriában, Olaszországban, Moldovában, Üzbe-

gisztánban, Kirgizisztánban, az Egyesült Királyságban és Szváziföldön a 790–
862 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is 
felosztották. (WRC-07) 

 
5.315 Helyettesít  felosztás: Görögországban, Olaszországban és Tunéziában a 

790–838 MHz sávot els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat számára 
osztották fel. (WRC-2000) 

 
5.316 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Bosznia-

Hercegovinában, Burkina Fasóban, Kamerunban, Elefántcsontparton, 
Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, Finnországban, Görögországban, 
Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Maliban, Monacóban, 
Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, az Egyesült 
Királyságban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szerbiában, Svédországban és 
Svájcban a 790–830 MHz sávot, valamint ugyanezekben az országokban, 
Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és Máltán a 830–862 MHz 
sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat 
számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival 
kapcsolatban említett országok mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak 
káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országokban a Táblázat 
szerint m köd  szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre 
ezen utóbbiakkal szemben. Ez a felosztás 2015. június 16-ig hatályos. (WRC-07) 
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5.316A Járulékos felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és 
Máltán a 790–830 MHz sávot, Angolában, Bahreinben, Beninben, Botswanában, 
a Kongói Köztársaságban, az 1. Körzetben lév  francia tengerentúli megyékben 
és közösségekben, Gambiában, Ghánában, Guineában, Kuvaitban, Lesothóban, 
Libanonban, Malawiban, Marokkóban, Mauritániában, Mozambikban, 
Namíbiában, Nigerben, Ománban, Ugandában, Lengyelországban, Katarban, 
Ruandában, Szenegálban, Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, 
Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban, Jemenben, Zambiában és 
Zimbabwéban a 790–862 MHz sávot, Grúziában a 806–862 MHz sávot, valamint 
Litvániában a 830–862 MHz sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat 
kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották az érintett igazgatásoktól a 
9.21 Bekezdés, illetve a GE06 Megállapodás szerint megszerzett egyetértést l 
függ en, beleértve az 5.312 Bekezdésben említett igazgatásokat is. 
Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok 
mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást az e 
sávokkal kapcsolatban nem említett országokban a Táblázat szerint m köd  
szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen 
utóbbiakkal szemben. Ezen felosztás szerint a mozgószolgálat számára szóló 
frekvenciakijelölések Litvániában és Lengyelországban nem vehet k használatba 
az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország egyetértése nélkül. Ez a 
felosztás 2015. június 16-ig hatályos. (WRC-07) 

 
5.316B Az 1. Körzetben a 790–862 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a 

mozgószolgálat számára az els dleges jelleg  felosztás 2015. június 17-t l lép 
hatályba és az 5.312 Bekezdésben említett országokban m köd  légi 
rádiónavigáció szolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ. A GE06 Megállapodásban részes országok esetében a 
mozgószolgálati állomások használata az említett Megállapodás eljárásainak 
sikeres alkalmazásától is függ. A 224. (Rev.WRC-07) és a 749. (WRC-07) 
Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.317 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Brazília és az Egyesült Államok 

kivételével) a 806–890 MHz sávot els dleges jelleggel a m holdas 
mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. Ez a szolgálat a nemzeti határokon belüli használat 
céljára van szánva. 

 
5.317A A 2. Körzetben a 698–960 MHz sáv, valamint az 1. és a 3. Körzetben a 790–960 

MHz sáv azon részei, amelyek a mozgószolgálat számára els dleges jelleggel 
vannak felosztva, azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a 
nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. (lásd a 224. 
(Rev.WRC-07) és a 749. (WRC-07) Határozatot). Ez a sávmeghatározás nem 
zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, 
amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban 
sem biztosít els bbséget. (WRC-07) 

 
5.318 Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 849–

851 MHz és a 894–896 MHz sávokat els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat 
számára is felosztották légijárm vekkel való nyilvános levelezés céljára. A 849–
851 MHz sáv használata a légiforgalmi állomások adásaira, a 894–896 MHz sáv 
használata pedig a légijárm  állomások adásaira korlátozódik. 
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5.319 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban és 
Ukrajnában a 806–840 MHz (Föld– r irány) és a 856–890 MHz ( r–Föld irány) 
sávokat a m holdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a m holdas 
mozgószolgálat számára is felosztották. Ezen sávok e szolgálat általi használata 
nem okozhat káros zavarást más országok Frekvenciasávok Felosztási 
Táblázata szerint m köd  szolgálatainak, és nem is tarthat igényt védelemre 
ezen utóbbiakkal szemben. Ez a használat az érdekelt igazgatások közötti külön-
megállapodások alapján lehetséges. 

 
5.320 Járulékos felosztás: a 3. Körzetben a 806–890 MHz és a 942–960 MHz sávokat 

els dleges jelleggel a m holdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a m holdas 
mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. Ennek a szolgálatnak a használata a nemzeti határokon 
belüli m ködésre korlátozódik. Ilyen egyetértés keresésekor megfelel  védelmet 
kell nyújtani a Táblázat szerint m köd  szolgálatoknak annak biztosítása 
érdekében, hogy ezeket a szolgálatokat ne érje káros zavarás. 

 
5.321 Törölve. (WRC-07) 
 
5.322 Az 1. Körzetben a 862–960 MHz sávban a m sorszóró szolgálat állomásai csak 

az Afrikai M sorszóró Övezetben (lásd az 5.10–5.13 Bekezdéseket) 
üzemeltethet k – kivéve az Övezetb l Algériát, Egyiptomot, Spanyolországot, a 
Líbiai Arab Dzsamahiriját, Marokkót, Namíbiát, Nigériát, a Dél-afrikai 
Köztársaságot, Tanzániát, Zimbabwét és Zambiát –, a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en. (WRC-2000) 

 
5.323 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-

országban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Magyarországon, 
Kazahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgi-
zisztánban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 
862–960 MHz sávot els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára 
is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint 
elért megegyezés alapján lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt 
földi telepítés  rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. 
(WRC-07) 

 
5.324 Nincs felhasználva. 
 
5.325 Eltér  szolgálati kategória: az Egyesült Államokban a 890–942 MHz sávban a 

rádiólokáció szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 

 
5.325A Eltér  szolgálati kategória: Kubában a 902–915 MHz sávban a földi 

mozgószolgálat számára a felosztás els dleges jelleg . (WRC-2000) 
 
5.326 Eltér  szolgálati kategória: Chilében a 903–905 MHz sávban a légi 

mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás els dleges 
jelleg  a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 
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5.327 Eltér  szolgálati kategória: Ausztráliában a 915–928 MHz sávban a 
rádiólokáció szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést). 

 
5.327A A 960–1164 MHz sávnak az (R) légi mozgószolgálat általi használata azokra a 

rendszerekre korlátozódik, amelyek az elismert nemzetközi légügyi szabványok 
szerint m ködnek. Az ilyen használat a 417. (WRC-07) Határozat szerint 
történhet. (WRC-07) 

 
5.328 A 960–1215 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata 

világviszonylatban a légijárm vek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú 
elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi 
telepítés  berendezések üzemeltetésére és fejlesztésére van fenntartva. 
(WRC-2000) 

 
5.328A A m holdas rádiónavigáció szolgálat állomásai az 1164–1215 MHz sávban a 

609. (WRC-07) Határozat rendelkezései szerint m ködhetnek, és nem tarthatnak 
igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatnak a 960–1215 MHz sávban 
üzemel  állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A 21.18 
Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.328B A 1164–1300 MHz, 1559–1610 MHz és az 5010–5030 MHz sávoknak a 

m holdas rádiónavigáció szolgálat azon rendszerei és hálózatai általi használata, 
melyek hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2005. január 1. után 
érkeztek meg a Rádiótávközlési Irodához, a 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdések 
rendelkezéseinek alkalmazásától függ en lehetséges. A 610. (WRC-03) 
Határozatot is alkalmazni kell; m holdas rádiónavigáció szolgálati ( r– r irány) 
hálózatok és rendszerek esetén azonban a 610. (WRC-03) Határozatot csak az 
adó rállomásokra kell alkalmazni. Az 5.329A Bekezdéssel összhangban az 
1215–1300 MHz és az 1559–1610 MHz sávban a m holdas rádiónavigáció 
szolgálat ( r– r irány) rendszereire és hálózataira a 9.7, 9.12, 9.12A és a 9.13 
Bekezdések rendelkezéseit csak a m holdas rádiónavigáció szolgálat ( r– r 
irány) egyéb rendszerei és hálózatai vonatkozásában kell alkalmazni. (WRC-07) 

 
5.329 Az 1215–1300 MHz sávot a m holdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel 

használhatja, hogy nem okoz káros zavarást az 5.331 Bekezdés szerint 
engedélyezett rádiónavigáció szolgálatnak, és azzal szemben nem is tart igényt 
védelemre. Továbbá az 1215–1300 MHz sávot a m holdas rádiónavigáció 
szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást a 
rádiólokáció szolgálatnak. Az 5.43 Bekezdés nem alkalmazható a rádiólokáció 
szolgálat tekintetében. A 608. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-03) 

 
5.329A Az 1215–1300 MHz és az 1559–1610 MHz sávokban m köd  m holdas 

rádiónavigáció szolgálat ( r– r irány) rendszereinek használata nem irányulhat 
biztonsági szolgálati alkalmazások nyújtására, és semmilyen járulékos 
korlátozást sem szabhat a m holdas rádiónavigáció szolgálat ( r–Föld irány) 
rendszereire vagy a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m köd  egyéb 
szolgálatok számára. (WRC-07) 

 
5.330 Járulékos felosztás: Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, 

Kamerunban, Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, 
Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, 
Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, 
Libanonban, Mozambikban, Nepálban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 
Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, 
Togóban és Jemenben az 1215–1300 MHz sávot els dleges jelleggel az 
állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 
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5.331 Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Szaúd-Arábiában, 

Ausztráliában, Ausztriában, Bahreinben, Fehéroroszországban, Belgiumban, 
Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Brazíliában, Burkina Fasóban, Burundiban, 
Kamerunban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Horvátországban, Dániában, 
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, az Oroszországi 
Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Ghánában, Görögországban, 
Guineában, Egyenlít i-Guineában, Magyarországon, Indiában, Indonéziában, az 
Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Írországban, Izraelben, Jordániában, 
Kenyában, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Lesothóban, 
Lettországban, Libanonban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, 
Madagaszkáron, Maliban, Mauritániában, Montenegróban, Nigériában, 
Norvégiában, Ománban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, 
Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaságban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, 
Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, a Dél-afrikai 
Köztársaságban, Svédországban, Svájcban, Thaiföldön, Togóban, Török-
országban, Venezuelában és Vietnamban az 1215–1300 MHz sávot els dleges 
jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Kanadában és az 
Egyesült Államokban az 1240–1300 MHz sávot a rádiónavigáció szolgálat 
számára is felosztották, melynek használata a légi rádiónavigáció szolgálatra 
korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.332 Az 1215–1260 MHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálatnak és az 

rkutatási szolgálatnak az rben telepített aktív érzékel i nem okozhatnak káros 
zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, a m holdas rádiónavigáció szolgálatnak és 
más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás els dleges jelleg , 
azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve 
fejlesztésük számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. 
(WRC-2000) 

 
5.333 Törölve. (WRC-97) 
 
5.334 Járulékos felosztás: Kanadában és az Egyesült Államokban az 1350–1370 

MHz sávot els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is 
felosztották. (WRC-03) 

 
5.335 Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240–1300 MHz sávban a m holdas 

Föld-kutató szolgálatnak és az rkutatási szolgálatnak az rben telepített aktív 
érzékel i nem okozhatnak zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, azzal 
szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetése, illetve fejlesztése 
számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC-97) 

 
5.335A Az 1260–1300 MHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálatnak és az 

rkutatási szolgálatnak az rben telepített aktív érzékel i nem okozhatnak káros 
zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek 
számára a felosztás a lábjegyzetek szerint els dleges jelleg , azokkal szemben 
nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük számára 
semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC-2000) 

 
5.336 Nincs felhasználva. 
 
5.337 Az 1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz és a 9000–9200 MHz sávoknak a légi 

rádiónavigáció szolgálat általi használata földi telepítés  radarokra és az ezekkel 
kapcsolatban lév  olyan légijárm vek fedélzetén elhelyezett válaszjeladókra 
korlátozódik, amelyek csak ezen sávok frekvenciáin adnak, de csak az azonos 
sávban m köd  radarok indítójeleinek hatására. 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38461

 
5.337A Az 1300–1350 MHz sávnak a m holdas rádiónavigáció szolgálat földi állomásai 

és a rádiólokáció szolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros 
zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak üzemeltetését és 
fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-2000) 

 
5.338 Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban és 

Türkmenisztánban az 1350–1400 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálat már 
m köd  berendezései továbbra is üzemelhetnek. (WRC-07) 

 
5.338A Az 1350–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 22,55–23,55 GHz, 30–31,3 GHz, 49,7–

50,2 GHz, 50,4–50,9 GHz és az 51,4–52,6 GHz sávokban a 750. (WRC-07) 
Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.339 Az 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz és a 15,20–15,35 GHz 

sávokat másodlagos jelleggel az rkutatási szolgálat (passzív) és a m holdas 
Föld-kutató szolgálat (passzív) számára is felosztották. 

 
5.339A Törölve. (WRC-07) 
 
5.340 Mindennem  adás tilos a következ  sávokban: 
 1400–1427 MHz, 
 2690–2700 MHz, kivéve az 5.422 Bekezdés szerintieket, 
 10,68–10,7 GHz, kivéve az 5.483 Bekezdés szerintieket, 
 15,35–15,4 GHz, kivéve az 5.511 Bekezdés szerintieket, 
 23,6–24 GHz, 
 31,3–31,5 GHz, 
 31,5–31,8 GHz a 2. Körzetben, 
 48,94–49,04 GHz légijárm  állomásokról, 
 50,2–50,4 GHz , 
 52,6–54,25 GHz, 
 86–92 GHz, 
 100–102 GHz, 
 109,5–111,8 GHz, 
 114,25–116 GHz, 
 148,5–151,5 GHz, 
 164–167 GHz, 
 182–185 GHz, 
 190–191,8 GHz, 
 200–209 GHz, 
 226–231,5 GHz, 
 250–252 GHz. (WRC-03) 
 
5.341 Az 1400–1727 MHz, 101–120 GHz és a 197–220 GHz sávokban néhány 

országban passzív kutatásokat végeznek egy olyan program keretében, amely a 
Földön kívüli forrásból származó szándékos adások kutatására irányul. 

 

 
                                           
 5.340.1 Az 50,2–50,4 GHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az rkutatási 

szolgálat (passzív) számára szóló felosztás nem szabhat indokolatlan korlátozásokat a 
szomszédos sávoknak azon szolgálatok általi használatában, amelyek számára az illet  
sávok els dleges jelleggel vannak felosztva. (WRC-97) 
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5.342 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Üzbegisztánban, Kirgi-
zisztánban és Ukrajnában az 1429–1535 MHz sávot els dleges jelleggel a légi 
mozgószolgálat számára is felosztották kizárólag a nemzeti felségterületen belüli 
légiforgalmi távmérés céljaira. 2007. április 1-jét l az 1452–1492 MHz sáv 
használata az érdekelt igazgatások közötti megállapodástól függ en lehetséges. 
(WRC-2000) 

 
5.343 A 2. Körzetben az 1435–1535 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat 

általi használata els bbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. 
 
5.344 Helyettesít  felosztás: az Egyesült Államokban az 1452–1525 MHz sávot 

els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára osztották fel 
(lásd az 5.343 Bekezdést is). 

 
5.345 Az 1452–1492 MHz sávnak a m holdas m sorszóró szolgálat és a m sorszóró 

szolgálat általi használata digitális hangm sorszórásra korlátozódik és az 528. 
(WARC-92) Határozat  rendelkezései szerint lehetséges. 

 
5.346 Nincs felhasználva. 
 
5.347 Törölve. (WRC-07) 
 
5.347A  Törölve. (WRC-07) 
 
5.348 Az 1518–1525 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat általi használata a 

9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. Az 1518–1525 MHz 
sávban a m holdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre 
az állandóhely  szolgálat állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem 
alkalmazható. (WRC-03) 

 
5.348A Az 1518–1525 MHz sávban a 9.11A Bekezdés alkalmazása során a m holdas 

mozgószolgálat ( r–Föld irány) rállomásaira nézve a Föld felszínén keltett 
felületi teljesítménys r ség szintjeiben kifejezett egyeztetési küszöbérték a földi 
mozgószolgálat specializált mozgórádió célú használata vagy a Japán területén 
m köd  nyilvános kapcsolt távközl  hálózatokkal (PSTN) összefügg  használata 
ellenében az 5. Függelék 5–2. Táblázata szerinti érték helyett –150 dB(W/m2), 
bármely 4 kHz szélesség  sávban és minden beesési szögre. Az 1518–1525 
MHz sávban a m holdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt 
védelemre a mozgószolgálat Japán területén m köd  állomásaival szemben. Az 
5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03) 

 
5.348B Az 1518–1525 MHz sávban a m holdas mozgószolgálat állomásai nem 

tarthatnak igényt védelemre a mozgószolgálatnak az Egyesült Államok területén 
(lásd az 5.343 és az 5.344 Bekezdéseket), illetve az 5.342 Bekezdésben felsorolt 
országokban m köd  légi mozgó távmér  állomásaival szemben. Az 5.43A 
Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03) 

 
5.348C Törölve. (WRC-07) 
 

 
                                           
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-03 módosította. 
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a rendelkezést a WRC-07 módosította, és a sorrendiség 
meg rzése érdekében 5.208B-re átszámozta. 
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5.349 Eltér  szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, 
Kamerunban, Egyiptomban, Franciaországban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Irakban, Izraelben, Kazahsztánban, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaságban, Libanonban, Marokkóban, Katarban, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Jemenben az 1525–
1530 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a 
felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.350 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban az 

1525–1530 MHz sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is 
felosztották. (WRC-2000) 

 
5.351 Az 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz és az 1646,5–1660,5 

MHz sávokat nem szabad felhasználni egyetlen szolgálat modulációs 
összeköttetéseire sem. Mindazonáltal, kivételes körülmények között egy 
igazgatás bármilyen m holdas mozgószolgálathoz tartozó, meghatározott 
állandó ponton elhelyezett földi állomást felhatalmazhat arra, hogy ezen sávokat 
használó rállomásokon keresztül forgalmazzon. 

 
5.351A Az 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 

1668–1675 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483,5–2520 MHz és a 
2670–2690 MHz sávoknak a m holdas mozgószolgálat általi használatára 
vonatkozólag lásd a 212. (Rev.WRC-07) és a 225. (Rev.WRC-07) Határozatokat. 
(WRC-07) 

 
5.352 Törölve. (WRC-97) 
 
5.352A Az 1525–1530 MHz sávban a m holdas mozgószolgálat állomásai – a m holdas 

tengeri mozgószolgálat állomásait kivéve – nem okozhatnak káros zavarást az 
állandóhely  szolgálat 1998. április 1. el tt bejelentett állomásainak Francia-
országban, a 3. Körzetben lév  francia tengerentúli közösségekben, Algériában, 
Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Guineában, Indiában, Izraelben, 
Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Maliban, Máltán, Marokkóban, 
Mauritániában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 
Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Tanzániában, Vietnamban és 
Jemenben, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbi állomásokkal 
szemben. (WRC-97) 

 
5.353 Törölve. (WRC-97) 
 
5.353A A 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1530–1544 MHz és az 1626,5–

1645,5 MHz sávokban a m holdas mozgószolgálatra történ  alkalmazásakor 
els bbséget kell adni a világméret  tengeri vész- és biztonsági rendszer 
(GMDSS) vész-, sürg sségi és biztonsági összeköttetései iránti spektrumigények 
kielégítésének. A m holdas tengeri mozgószolgálat vész-, sürg sségi és 
biztonsági összeköttetéseinek els bbséget kell kapniuk és azonnal 
rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli m holdas 
mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A m holdas mozgószolgálati 
rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a GMDSS vész-, 
sürg sségi és biztonsági összeköttetéseinek, és azokkal szemben védelemre 
sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más m holdas mozgószolgálatok 
biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek els bbségére. (A 222. (WRC-2000) 
Határozat  rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC-2000) 

 

 
                                           
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-07 módosította. 
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5.354 Az 1525–1559 MHz és az 1626,5–1660,5 MHz sávoknak a m holdas 
mozgószolgálatok általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l 
függ en lehetséges. 

 
5.355 Járulékos felosztás: Bahreinben, Bangladesben, a Kongói Köztársaságban, 

Egyiptomban, Eritreában, Irakban, Izraelben, Kuvaitban, Libanonban, Máltán, 
Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, 
Togóban és Jemenben az 1540–1559 MHz, 1610–1645,5 MHz és az 1646,5–
1660 MHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is 
felosztották. (WRC-03) 

 
5.356 Az 1544–1545 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat ( r–Föld irány) általi 

használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. 
Cikket). 

 
5.357 Az 1545–1555 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni 

légiforgalmi állomásról közvetlenül légijárm  állomásra szóló, vagy légijárm  
állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a m hold-
légijárm  összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak. 

 
5.357A A 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1545–1555 MHz és az 1646,5–

1656,5 MHz sávokban a m holdas mozgószolgálatra történ  alkalmazásakor 
els bbséget kell adni a 44. Cikk szerinti 1...6. els bbségi kategóriájú köz-
lemények továbbítását biztosító m holdas (R) légi mozgószolgálat 
spektrumigényei kielégítésének. A 44. Cikk szerinti 1...6. els bbségi kategóriájú 
m holdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek – ha kell, akkor az 
el vételi jog alapján – els bbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell 
állniuk minden más, hálózaton belüli m holdas mozgószolgálati össze-
köttetéshez képest. A m holdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak 
elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk szerinti 1...6. els bbségi kategóriájú 
m holdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben 
védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más m holdas 
mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek els bbségére. (A 
222. (WRC-2000) Határozat  rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC-2000) 

 
5.358 Törölve. (WRC-97) 
 
5.359 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Örményországban, 

Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Beninben, Bulgáriában, 
Kamerunban, Spanyolországban, az Oroszországi Föderációban, 
Franciaországban, Gabonban, Grúziában, Görögországban, Guineában, Bissau-
Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kazahsztánban, 
Kuvaitban, Libanonban, Litvániában, Mauritániában, Moldovában, Ugandában, 
Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaság-
ban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, 
Szváziföldön, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Tunéziában, Türkmenisztánban 
és Ukrajnában az 1550–1559 MHz, 1610–1645,5 MHz és az 1646,5–1660 MHz 
sávokat els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. 
Kívánatos, hogy az igazgatások minden lehet t megtegyenek annak érdekében, 
hogy elkerüljék új állandóhely  szolgálati állomások üzembe helyezését ezekben 
a sávokban. (WRC-07) 

 
5.360 Törölve. (WRC-97) 
 
 
                                           
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-07 módosította. 
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5.361 Törölve. (WRC-97) 
 
5.362 Törölve. (WRC-97) 
 
5.362A Az Egyesült Államokban az 1555–1559 MHz és az 1656,5–1660,5 MHz 

sávokban a m holdas (R) légi mozgószolgálatnak – ha kell, akkor az el vételi jog 
alapján – els bbséget kell kapnia és azonnal rendelkezésre kell állnia minden 
más, hálózaton belüli m holdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A 
m holdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást 
a 44. Cikk szerinti 1...6. els bbségi kategóriájú m holdas (R) légi 
mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem 
tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más m holdas mozgószolgálatok 
biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek els bbségére. (WRC-97) 

 
5.362B Járulékos felosztás: az 1559–1610 MHz sávot Algériában, Szaúd-Arábiában, 

Kamerunban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Maliban, 
Mauritániában, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában 2010. január 1-jéig 
els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. Ezen 
id pont után az állandóhely  szolgálat másodlagos jelleggel 2015. január 1-jéig 
folytathatja m ködését, ekkor azonban ez a felosztás érvényét veszti. Az 1559–
1610 MHz sávot Algériában, Németországban, Örményországban, 
Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Beninben, Bulgáriában, 
Spanyolországban, az Oroszországi Föderációban, Franciaországban, 
Gabonban, Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában, Kazahsztánban, 
Litvániában, Moldovában, Nigériában, Ugandában, Üzbegisztánban, 
Pakisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaságban, Romániában, Szenegálban, Szváziföldön, Tádzsikisztánban, 
Tanzániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában 2015. január 1-jéig másodlagos 
jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották, ekkor azonban ez a 
felosztás érvényét veszti. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag 
lehetséges intézkedést megtegyenek a m holdas rádiónavigáció szolgálat és a 
légi rádiónavigáció szolgálat védelme érdekében, és ne engedélyezzenek új 
frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az állandóhely  szolgálat rendszerei 
számára. (WRC-07) 

 
5.362C Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, Eritreában, 

Irakban, Izraelben, Jordániában, Máltán, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaság-
ban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1559–1610 
MHz sávot 2015. január 1-jéig másodlagos jelleggel az állandóhely  szolgálat 
számára is felosztották, ezen id pontban azonban ez a felosztás érvényét veszti. 
Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést 
megtegyenek a m holdas rádiónavigáció szolgálat védelme érdekében, és ne 
engedélyezzenek új frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az állandóhely  
szolgálat rendszerei számára. (WRC-07) 

 
5.363 Törölve. (WRC-07) 
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5.364 Az 1610–1626,5 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat (Föld– r irány) és a 
m holdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld– r irány) általi használata a 9.11A 
Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. Az ebben a sávban ezen 
szolgálatok valamelyikében üzemel  mozgó földi állomás nem kelthet –15 
dB(W/4 kHz) csúcsértéket meghaladó EIRP-s r séget abban a sávrészben, 
amelyet az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint m köd  rendszerek 
használnak (amelyekre a 4.10 Bekezdés vonatkozik), hacsak az érintett 
igazgatások másképpen meg nem egyeznek. Abban a sávrészben, ahol ilyen 
rendszerek nem üzemelnek, a mozgó földi állomások átlagos EIRP-s r sége 
nem haladhatja meg a –3 dB(W/4 kHz) értéket. A m holdas mozgószolgálat 
állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálat 
állomásaival, az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint m köd  állomásokkal, 
valamint az állandóhely  szolgálatnak az 5.359 Bekezdés rendelkezései szerint 
m köd  állomásaival szemben. A m holdas mozgószolgálati hálózatok 
egyeztetéséért felel s igazgatásoknak minden lehetséges er feszítést meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az 5.366 Bekezdés 
rendelkezései szerint m köd  állomásoknak. 

 
5.365 Az 1613,8–1626,5 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat ( r–Föld irány) általi 

használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. 
 
5.366 Az 1610–1626,5 MHz sáv világviszonylatban a légijárm vek fedélzetén 

elhelyezett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel 
közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítés , vagy m holdakon elhelyezett 
berendezések használatára és fejlesztésére van fenntartva. A m holdas 
felhasználás a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en 
lehetséges. 

 
5.367 Járulékos felosztás: az 1610–1626,5 MHz és az 5000–5150 MHz sávokat 

els dleges jelleggel a m holdas (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották 
a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 

 
5.368 A m holdas rádiómeghatározó szolgálat és a m holdas mozgószolgálat 

tekintetében a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az 1610–1626,5 
MHz sávban, a m holdas légi rádiónavigáció szolgálat kivételével. 

 
5.369 Eltér  szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Burundiban, Kínában, 

Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, a 
Líbiai Arab Dzsamahirijában, Libanonban, Libériában, Madagaszkáron, Maliban, 
Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Szváziföldön, Togóban és 
Zambiában az 1610–1626,5 MHz sávban a m holdas rádiómeghatározó 
szolgálat (Föld– r irány) számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést) az ebben a rendelkezésben fel nem sorolt országoktól a 9.21 
Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. (WRC-03) 

 
5.370 Eltér  szolgálati kategória: Venezuelában az 1610–1626,5 MHz sávban a 

m holdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld– r irány) számára a felosztás 
másodlagos jelleg . 

 
5.371 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az 1610–1626,5 MHz (Föld– r irány) és a 

2483,5–2500 MHz ( r–Föld irány) sávokat másodlagos jelleggel a m holdas 
rádiómeghatározó szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en. 
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5.372 A m holdas rádiómeghatározó szolgálat és a m holdas mozgószolgálat 
állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat 1610,6–
1613,8 MHz sávot használó állomásainak (a 29.13 Bekezdés vonatkozik). 

 
5.373 Nincs felhasználva. 
 
5.373A Törölve. (WRC-97) 
 
5.374 A m holdas mozgószolgálatnak az 1631,5–1634,5 MHz és az 1656,5–1660 MHz 

sávokban üzemel  mozgó földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 
állandóhely  szolgálatnak az 5.359 Bekezdésben felsorolt országokban m köd  
állomásai számára. (WRC-97) 

 
5.375 Az 1645,5–1646,5 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat (Föld– r irány) általi 

és a m holdak közötti összeköttetésekre történ  használata vész- és biztonsági 
összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket). 

 
5.376 Az 1646,5–1656,5 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül légijárm  

állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijárm  
állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a légijárm -
m hold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak. 

 
5.376A Az 1660–1660,5 MHz sávban m köd  mozgó földi állomások nem okozhatnak 

káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat állomásainak. (WRC-97) 
 
5.377 Törölve. (WRC-03) 
 
5.378 Nincs felhasználva. 
 
5.379 Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Indonéziában, Nigériában és 

Pakisztánban az 1660,5–1668,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a 
meteorológiát segít  szolgálat számára is felosztották. 

 
5.379A Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges védelmet 

megadjanak az 1660,5–1668,4 MHz sávban a jöv beli rádiócsillagászati 
kutatásoknak, különösen azzal, hogy a lehet  leghamarabb beszüntetik a 
meteorológiát segít  szolgálat leveg –föld irányú adásait az 1664,4–1668,4 MHz 
sávban. 

 
5.379B Az 1668–1675 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat általi használata a 

9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges. Az 1668–1668,4 
MHz sávban a 904. (WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.379C A rádiócsillagászati szolgálat 1668–1670 MHz sávon belüli védelme érdekében 

az ebben a sávban m köd  m holdas mozgószolgálat bármely hálózatának 
mozgó földi állomásai által keltett ered  felületi teljesítménys r ség nem 
haladhatja meg a –181 dB(W/m2) értéket egy 10 MHz szélesség  és a –194 
dB(W/m2) értéket bármely 20 kHz szélesség  sávban a Nemzetközi Frekvencia 
Alapnyilvántartásba bejegyzett bármely rádiócsillagászati állomás helyén a 2000 
s-os integrációs id tartamok több mint 2%-ánál. (WRC-03) 

 
5.379D Az 1668,4–1675 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat, valamint az 

állandóhely  és a mozgószolgálat közötti megosztásánál a 744. (Rev.WRC-07) 
Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 
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5.379E Az 1668,4–1675 MHz sávban a m holdas mozgószolgálat állomásai nem 
okozhatnak káros zavarást a meteorológiát segít  szolgálat állomásainak 
Kínában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban és Üzbegisztánban. Az 
1668,4–1675 MHz sávban kívánatos, hogy az igazgatások ne vezessenek be új 
rendszereket a meteorológiát segít  szolgálat keretein belül, valamint a 
meteorológiát segít  szolgálat meglév  rendszereit helyezzék át más sávokba, 
mihelyt a körülmények lehet vé teszik. (WRC-03) 

 
5.380 Törölve. (WRC-07) 
 
5.380A Az 1670–1675 MHz sávban a m holdas mozgószolgálat állomásai nem 

okozhatnak káros zavarást a m holdas meterorológiai szolgálat 2004. január 1. 
el tt bejelentett meglév  földi állomásainak, és nem is korlátozhatják azok 
fejlesztését. Ebben a sávban ezen földi állomások számára szóló minden új 
kijelölést szintén védeni kell a m holdas mozgószolgálat állomásai által okozott 
káros zavarástól. (WRC-07) 

 
5.381 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Costa Ricában, Kubában, Indiában, az 

Iráni Iszlám Köztársaságban és Pakisztánban az 1690–1700 MHz sávot 
els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 
az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.382 Eltér  szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, 

Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, a Kongói Köztársaságban, 
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, az 
Oroszországi Föderációban, Guineában, Irakban, Izraelben, Jordániában, 
Kazahsztánban, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, 
Libanonban, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Ománban, Üzbegisztán-
ban, Lengyelországban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgi-
zisztánban, Szerbiában, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Türkme-
nisztánban, Ukrajnában és Jemenben az 1690–1700 MHz sávban a légi mozgó-
szolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat 
számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). A Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaságban az 1690–1700 MHz sávban a felosztás az 
állandóhely  szolgálat számára els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést), a 
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos jelleg . 
(WRC-07) 

 
5.383 Nincs felhasználva. 
 
5.384 Járulékos felosztás: Indiában, Indonéziában és Japánban az 1700–1710 MHz 

sávot els dleges jelleggel az rkutatási szolgálat ( r–Föld irány) számára is 
felosztották. (WRC-97) 

 
5.384A Az 1710–1885 MHz, a 2300–2400 MHz és a 2500–2690 MHz sávok vagy azok 

egyes részei azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a 
nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC-07) 
Határozatnak megfelel en. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen 
sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára 
ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít 
els bbséget. (WRC-07) 

 
5.385 Járulékos felosztás: az 1718,8–1722,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a 

rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották spektrumvonalak 
megfigyelése céljából. (WRC-2000) 
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5.386 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben, Ausztráliában, Guamon, Indiában, 
Indonéziában és Japánban az 1750–1850 MHz sávot els dleges jelleggel az 

rbeli üzemeltetési szolgálat (Föld– r irány) és az rkutatási szolgálat (Föld– r 
irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l 
függ en, különös tekintettel a troposzferikus szóródáson alapuló rendszerekre. 
(WRC-03) 

 
5.387 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, 

Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Tádzsikisztánban és 
Türkmenisztánban az 1770–1790 MHz sávot els dleges jelleggel a m holdas 
meteorológiai szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en. (WRC-07) 

 
5.388 Az 1885–2025 MHz és a 2110–2200 MHz sávok világviszonylatban azon 

igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó 
távközlés-2000-t (IMT-2000) kívánják megvalósítani. Ez a használat nem zárja ki 
ezeknek a sávoknak olyan más szolgálatok általi használatát, amelyek számára 
fel vannak osztva. Ezeknek a sávoknak az IMT-2000 céljaira a 212. 
(Rev.WRC-97) Határozat  szerint kell rendelkezésre állniuk. (Lásd a 223. 
(WRC-2000) Határozatot  is). (WRC-2000) 

 
5.388A Az 1. és a 3. Körzetben az 1885–1980 MHz, 2010–2025 MHz és a 2110–2170 

MHz sávokat, a 2. Körzetben az 1885–1980 MHz és a 2110–2160 MHz sávokat 
használhatják a nagy magasságú hordozóra telepített állomások mint a 
nemzetközi mozgó távközlés-2000 (IMT-2000) biztosítására szolgáló bázis-
állomások a 221. (Rev.WRC-03) Határozat  szerint. A bázisállomásként nagy 
magasságú hordozóra telepített állomásokat használó IMT-2000 alkalmazások 
által történ  használatuk nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok 
bármely állomása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, 
továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít els bbséget. (WRC-03) 

 
5.388B Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Burkina Fasóban, 

Kamerunban, a Comore-szigeteken, Elefántcsontparton, Kínában, Kubában, 
Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, 
Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, 
Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Ugandában, 
Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, 
Szudánban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában, Jemenben, 
Zambiában és Zimbabwéban – az állandóhely  és mozgószolgálatoknak 
(beleértve az IMT-2000 mozgóállomásokat is) az azonoscsatornás zavarással 
szembeni, területükön való védelme érdekében – a szomszédos országokban 
egy IMT-2000 bázisállomásként üzemel , nagy magasságú hordozóra telepített 
állomás (HAPS) az 5.388A Bekezdésben hivatkozott sávokban az 
országhatárokon kívül nem lépheti túl a –127 dB(W/(m2 MHz)) azonoscsatornás 
felületi teljesítménys r séget a Föld felszínén, hacsak az érintett igazgatás az 
eltéréshez kifejezett hozzájárulását nem adta a HAPS bejelentésekor. (WRC-03) 

 
5.389 Nincs felhasználva. 
 
5.389A Az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávoknak a m holdas mozgószolgálat 

általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en és a 716. 
(Rev.WRC-2000) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC-07) 

 
 
                                           
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-07 módosította. 
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5.389B Argentínában, Brazíliában, Kanadában, Chilében, Ecuadorban, az Egyesült 
Államokban, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Peruban, Suriname-ban, 
Trinidad és Tobagóban, Uruguayban és Venezuelában az 1980–1990 MHz 
sávnak a m holdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást 
az állandóhely  és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak 
fejlesztését. 

 
5.389C A 2. Körzetben a 2010–2025 MHz és a 2160–2170 MHz sávoknak a m holdas 

mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l 
függ en és a 716. (Rev.WRC-2000) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. 
(WRC-07) 

 
5.389D Törölve. (WRC-03) 
 
5.389E A 2010–2025 MHz és a 2160–2170 MHz sávoknak a m holdas mozgószolgálat 

által a 2. Körzetben történ  használata nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. 
Körzetben az állandóhely  és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen 
utóbbiak fejlesztését. 

 
5.389F Algériában, Beninben, a Zöld-foki-szigeteken, Egyiptomban, az Iráni Iszlám 

Köztársaságban, Maliban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában az 
1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávoknak a m holdas mozgószolgálat 
általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhely  és a mozgó-
szolgálatnak, nem korlátozhatja ezeknek a szolgálatoknak a fejlesztését 2005. 
január 1. el tt, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. 
(WRC-2000) 

 
5.390 Törölve. (WRC-07) 
 
5.391 Frekvenciák kijelölésekor a 2025–2110 MHz és a 2200–2290 MHz sávokban a 

mozgószolgálat számára, az igazgatások nem vezethetnek be olyan 
nagys r ség  mozgórendszereket, mint amilyeneket az ITU-R SA.1154 Ajánlás 
ír le, és bármely más típusú mozgórendszer bevezetése során figyelembe kell 
venniük ezt az Ajánlást. (WRC-97) 

 
5.392 Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést 

megtegyenek annak biztosítására, hogy a 2025–2110 MHz és a 2200–2290 MHz 
sávokban az rkutatási, az rbeli üzemeltetési és a m holdas Föld-kutató 
szolgálatban két vagy több nemgeostacionárius m hold közötti r– r irányú 
adások ne szabhassanak bárminem  korlátozást ezen szolgálatok ezen 
sávokbeli Föld– r, r–Föld és más r– r irányú adásai számára geostacionárius 
és nemgeostacionárius m holdak között. 

 
5.392A Törölve. (WRC-07) 
 
5.393 Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban, Indiában és 

Mexikóban a 2310–2360 MHz sávot els dleges jelleggel a m holdas m sorszóró 
szolgálat (hang) és a kiegészít  földfelszíni hangm sorszóró szolgálat számára 
is felosztották. Ez a használat a digitális hangm sorszórásra korlátozódik és az 
528. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges, kivéve a 
m holdas m sorszóró rendszereket a fels  25 MHz-es sávra korlátozó 3. 
határozati pontot. (WRC-07) 
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5.394 Az Egyesült Államokban a 2300–2390 MHz sávnak a távmérési célú légi 
mozgószolgálat általi használata els bbséget élvez más mozgószolgálati 
használattal szemben. Kanadában a 2360–2400 MHz sávnak a távmérési célú 
légi mozgószolgálat általi használata els bbséget élvez más mozgószolgálati 
használattal szemben. (WRC-07) 

 
5.395 Franciaországban és Törökországban a 2310–2360 MHz sávnak a távmérési 

célú légi mozgószolgálat általi használata els bbséget élvez más 
mozgószolgálati használattal szemben. (WRC-03) 

 
5.396 A 2310–2360 MHz sávban a m holdas m sorszóró szolgálatnak az 5.393 

Bekezdés szerint üzemel  azon rállomásait, amelyek érinthetik azokat a 
szolgálatokat, amelyek számára ezt a sávot más országokban felosztották, a 33. 
(Rev.WRC-97) Határozat  szerint kell egyeztetni és bejelenteni. A kiegészít  
földfelszíni m sorszóró állomásokat használatba vételük el tt a szomszédos 
országokkal való kétoldalú egyeztetéseknek kell alávetni. 

 
5.397 Eltér  szolgálati kategória: Franciaországban a 2450–2500 MHz sávot a 

rádiólokáció szolgálat számára els dleges jelleggel osztották fel (lásd az 5.33 
Bekezdést). Ez a használat azokkal az igazgatásokkal kötött megállapodás 
alapján lehetséges, amelyeknek a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint 
m köd  vagy m ködtetni tervezett szolgálatai érintettek lehetnek. 

 
5.398 A 2483,5–2500 MHz sávban a m holdas rádiómeghatározó szolgálatra a 4.10 

Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak. 
 
5.399 Az 1. Körzetben, az 5.400 Bekezdésben fel nem sorolt országokban a m holdas 

rádiómeghatározó szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a 
rádiólokáció szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen 
utóbbiakkal szemben. 

 
5.400 Eltér  szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Bangladesben, 

Burundiban, Kínában, Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám 
Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Libanonban, Libériában, 
Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, 
Szváziföldön, Togóban és Zambiában a 2483,5–2500 MHz sávban a m holdas 
rádiómeghatározó szolgálat ( r–Föld irány) számára a felosztás els dleges 
jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést) az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt 
országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. 
(WRC-03) 

 
5.401 Nincs felhasználva. 
 
5.402 A 2483,5–2500 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat és a m holdas 

rádiómeghatározó szolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti 
egyeztetést l függ en lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások minden 
gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a 
rádiócsillagászati szolgálatot ne érje káros zavarás a 2483,5–2500 MHz sávban 
végzett adásoktól, különösen ne a világviszonylatban a rádiócsillagászati 
szolgálat számára felosztott 4990–5000 MHz sávba es  második harmonikus 
sugárzásoktól. 

 

 
                                           
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-03 módosította. 
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5.403 A 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en a 2520–2535 MHz 
sávot a m holdas légi mozgószolgálat kivételével a m holdas mozgószolgálat 
( r–Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli m ködésre korlátozva. 
A 9.11A Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.404 Járulékos felosztás: Indiában és az Iráni Iszlám Köztársaságban a 2500–

2516,5 MHz sávot a m holdas rádiómeghatározó szolgálat ( r–Föld irány) is 
használhatja a nemzeti határokon belüli m ködésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés 
szerint megszerzett egyetértést l függ en. 

 
5.405 Járulékos felosztás: Franciaországban a 2500–2550 MHz sávot els dleges 

jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat azokkal 
az igazgatásokkal kötött megállapodás alapján lehetséges, amelyeknek a 
Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m köd  vagy m ködtetni tervezett 
szolgálatai érintettek lehetnek. 

 
5.406 Nincs felhasználva. 
 
5.407 A 2500–2520 MHz sávban a m holdas mozgószolgálat ( r–Föld irány) 

rállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys r ség nem 
haladhatja meg a –152 dB(W/(m2·4 kHz)) értéket Argentínában, hacsak az 
érdekelt igazgatások másképpen meg nem egyeznek. 

 
5.408 Törölve. (WRC-2000) 
 
5.409 Törölve. (WRC-07) 
 
5.410 Az 1. Körzetben a 2500–2690 MHz sáv troposzferikus szóródáson alapuló 

rendszerek számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en 
használható. Az igazgatásoknak minden lehetséges er feszítést meg kell tenniük 
arra, hogy ebben a sávban troposzferikus szóródáson alapuló új rendszerek 
fejlesztését elkerüljék. Ebben a sávban troposzferikus szóródáson alapuló új 
rádiórelé összeköttetések tervezésekor minden lehetséges intézkedést meg kell 
tenni ezen összeköttetések antennáinak a geostacionárius m holdpálya felé 
történ  irányításának elkerülésére. (WRC-07) 

 
5.411 Törölve. (WRC-07) 
 
5.412 Helyettesít  felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban 

a 2500–2690 MHz sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára osztották fel. 
(WRC-07) 

 
5.413 A 2500 MHz és a 2690 MHz közötti sávokban m köd  m holdas m sorszóró 

rendszerek megtervezésekor kívánatos, hogy az igazgatások minden szükséges 
intézkedést megtegyenek a rádiócsillagászati szolgálat 2690–2700 MHz sávon 
belüli védelmére. 

 
5.414 A 2500–2520 MHz sáv felosztása a m holdas mozgószolgálat ( r–Föld irány) 

számára a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. (WRC-07) 
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5.414A Japánban és Indiában a 2500–2520 MHz és a 2520–2535 MHz sávoknak az 
5.403 Bekezdés szerint a m holdas mozgószolgálat ( r–Föld irány) m holdas 
hálózata általi használata a nemzeti határokon belüli m ködésre korlátozódik és 
a 9.11A Bekezdés alkalmazásától függ en lehetséges. Az alábbi felületi 
teljesítménys r ség értékeket kell a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés 
küszöbértékeként használni bármilyen körülmények között és bármely 
modulációs mód esetén, a m holdas mozgószolgálati hálózatot bejelent  
igazgatás területét övez  1000 km-es térségben: 

  136 dB(W/(m2·MHz)) 0     5  esetén, 

  136 + 0,55 (  – 5) dB(W/(m2·MHz)) 5     25  esetén, 

  125 dB(W/(m2·MHz))  25     90  esetén, 

 ahol a  a beérkez  hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban 
megadva. Ezen területen kívül a 21. Cikk 21–4. Táblázatát kell alkalmazni. 
Ezenkívül a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 5. Függeléke 1. Mellékletének 5–
2. Táblázatában szerepl  egyeztetési küszöbértékeket a 9. és a 11. Cikknek a 
9.11A Bekezdéshez kapcsolódóan alkalmazandó rendelkezéseivel együtt 
alkalmazni kell mindazokra a rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a 
Rádiótávközlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2007. november 14-ig 
megkapta és amelyeket addig az id pontig használatba is vettek. (WRC-07) 

 
5.415 A 2. Körzetben a 2500–2690 MHz sávnak, valamint a 3. Körzetben a 2500–2535 

MHz és a 2655–2690 MHz sávoknak a m holdas állandóhely  szolgálat általi 
használata nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 
9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en lehetséges, különös 
tekintettel az 1. Körzet m holdas m sorszóró szolgálatára. (WRC-07) 

 
5.415A Járulékos felosztás: Indiában és Japánban a 9.21 Bekezdés szerint 

megszerzett egyetértést l függ en a 2515–2535 MHz sávot a m holdas légi 
mozgószolgálat ( r–Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli 
m ködésre korlátozva. (WRC-2000) 

 
5.416 A 2520–2670 MHz sávnak a m holdas m sorszóró szolgálat általi használata 

közösségi vételre szolgáló nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a 
használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en 
lehetséges. A 9.19 Bekezdés rendelkezéseit ebben a sávban az igazgatásoknak 
két- és többoldalú tárgyalásaik során alkalmazniuk kell. (WRC-07) 

 
5.417 Törölve. (WRC-2000) 
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5.417A Az 5.418 Bekezdésnek a Koreai Köztársaságban és Japánban történ  
alkalmazása során az 528. (Rev.WRC-03) Határozat határozati részének 3. 
pontját illet en engedményeket tettek annak érdekében, hogy lehet vé tegyék a 
m holdas m sorszóró szolgálat (hang) és a kiegészít  földfelszíni m sorszóró 
szolgálat 2605–2630 MHz sávban – els dleges jelleggel – történ  m ködését is. 
Ez a használat a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló rendszerekre 
korlátozódik. Az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásoknak nem lehet 
egyidej leg – egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint 
– két egymást átfed  frekvenciakijelölése. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 
21–4. Táblázatának a rendelkezései nem alkalmazhatóak. A m holdas 
m sorszóró szolgálat (hang) 2605–2630 MHz sávban üzemel  
nemgeostacionárius m holdas rendszereinek használata az 539. (Rev.WRC-03) 
Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A m holdas m sorszóró szolgálat 
(hang) egy a 2605–2630 MHz sávban m köd  azon geostacionárius 

rállomásának adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys r ség, 
melynek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 
2003. július 4. után érkeztek meg, nem haladhatja meg a következ  
határértékeket, bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód 
esetén: 

  –130 dB(W/(m2·MHz)) 0     5  esetén, 

  –130 + 0,4 (  – 5) dB(W/(m2·MHz)) 5     25  esetén, 

  –122 dB(W/(m2·MHz)) 25     90  esetén, 

 ahol a  a beérkez  hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban 
megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai 
hozzájárulásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. A Koreai 
Köztársaság m holdas m sorszóró szolgálati (hang) hálózatai esetén, mint 
kivételt a fenti határértékek tekintetében, a –122 dB(W/(m2·MHz)) felületi telje-
sítménys r ség értéket kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti 
egyeztetéshez a m holdas m sorszóró szolgálati (hang) rendszert bejelent  
igazgatás területét övez  1000 km-es térségben, 35 -nál nagyobb beesési szög 
esetén. (WRC-03) 

 
5.417B A Koreai Köztársaságban és Japánban a 2605–2630 MHz sávnak a m holdas 

m sorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius m holdas rendszerei által 
az 5.417A Bekezdésnek megfelel en történ  használata, melyeknek a 4. 
Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. 
után érkeztek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függ en 
lehetséges azon geostacionárius m holdas hálózatok tekintetében, melyek 4. 
Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. 
után tekintend k beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem 
alkalmazható. A 22.2 Bekezdés viszont továbbra is vonatkozik azon 
geostacionárius m holdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti 
hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 5. el tt beérkezettnek 
tekintend k. (WRC-03) 

 
5.417C A 2605–2630 MHz sávnak a m holdas m sorszóró szolgálat (hang) azon 

nemgeostacionárius m holdas rendszerei által az 5.417A Bekezdésnek 
megfelel en történ  használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan 
egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.12 
Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függ en lehetséges. (WRC-03) 
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5.417D A 2605–2630 MHz sáv azon geostacionárius m holdas hálózatok általi 
használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy 
bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés 
rendelkezéseinek a m holdas m sorszóró szolgálat (hang) 5.417A Bekezdés 
szerinti nemgeostacionárius m holdas rendszereire tekintettel történ  
alkalmazásától függ en lehetséges. A 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. 
(WRC-03) 

 
5.418 Járulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban, Indiában, Japánban, 

Pakisztánban és Thaiföldön a 2535–2655 MHz sávot els dleges jelleggel a 
m holdas m sorszóró szolgálat (hang) és a kiegészít  földfelszíni m sorszóró 
szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangm sorszórásra 
korlátozódik és az 528. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint 
lehetséges. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 21–4. Táblázatának a 
rendelkezései nem vonatkoznak erre a járulékos felosztásra. A m holdas 
m sorszóró szolgálat (hang) nemgeostacionárius m holdas rendszereinek 
használata az 539. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A 
m holdas m sorszóró szolgálat (hang) azon geostacionárius m holdas 
rendszerei, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. 
június 1. után érkeztek meg, a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló 
rendszerekre korlátozódnak. A m holdas m sorszóró szolgálat (hang) egy a 
2630–2655 MHz sávban m köd  azon geostacionárius rállomásának adásai 
által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys r ség, melynek a 4. Függelék 
szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, nem 
haladhatja meg a következ  határértékeket, bármilyen körülmények között és 
bármely modulációs mód esetén: 

  –130 dB(W/(m2·MHz)) 0     5  esetén, 

  –130 + 0,4 (  – 5) dB(W/(m2·MHz)) 5     25  esetén, 

  –122 dB(W/(m2·MHz)) 25     90  esetén, 

 ahol a  a beérkez  hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban 
megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai 
hozzájárulásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. Mint kivételt a 
fenti határértékek tekintetében, a –122 dB(W/(m2·MHz)) felületi teljesítménys r -
ség értéket kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti 
egyeztetéshez a m holdas m sorszóró szolgálati (hang) rendszert bejelent  
igazgatás területét övez  1500 km-es térségben. 

 Ezenkívül az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásoknak nem lehet 
egyidej leg – egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint 
– két egymást átfed  frekvenciakijelölése azon rendszerek tekintetében, 
melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. 
után érkeztek meg. (WRC-07) 

 
5.418A Néhány, az 5.418 Bekezdésben felsorolt, a 3. Körzethez tartozó országban a 

2630–2655 MHz sávnak a m holdas m sorszóró szolgálat (hang) azon nem-
geostacionárius m holdas rendszerei általi használata, melyeknek a 4. Függelék 
szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után 
érkeztek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függ en 
lehetséges azon geostacionárius m holdas hálózatok tekintetében, melyek 4. 
Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. 
után tekintend k beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem 
alkalmazható. A 22.2 Bekezdés viszont továbbra is vonatkozik azon 
geostacionárius m holdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti 
hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 3. el tt beérkezettnek 
tekintend k. (WRC-03) 
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5.418B A 2630–2655 MHz sávnak a m holdas m sorszóró szolgálat (hang) azon 
nemgeostacionárius m holdas rendszerei által az 5.418 Bekezdésnek 
megfelel en történ  használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan 
egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12 
Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függ en lehetséges. (WRC-03) 

 
5.418C A 2630–2655 MHz sáv azon geostacionárius m holdas hálózatok általi 

használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy 
bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés 
rendelkezéseinek a m holdas m sorszóró szolgálat (hang) 5.418 Bekezdés 
szerinti nemgeostacionárius m holdas rendszereire tekintettel történ  
alkalmazásától függ en lehetséges. A 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. 
(WRC-03) 

 
5.419 A m holdas mozgószolgálati rendszereknek a 2670–2690 MHz sávban történ  

bevezetésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy az 1992. március 3. el tt ebben a sávban 
üzemel  m holdas rendszereket megvédjék. Ebben a sávban a m holdas 
mozgószolgálati rendszerek egyeztetésének a 9.11A Bekezdés rendelkezései 
szerint kell történnie. (WRC-07) 

 
5.420 A 2655–2670 MHz sávot a m holdas légi mozgószolgálat kivételével a m holdas 

mozgószolgálat (Föld– r irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli 
m ködésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l 
függ en. A 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetési eljárásokat alkalmazni kell. 
(WRC-07) 

 
5.420A Törölve. (WRC-07) 
 
5.421 Törölve. (WRC-03) 
 
5.422 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Bahreinben, Fehéroroszországban, Brunei Darussalamban, a Kongói 
Köztársaságban, Elefántcsontparton, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Grúziában, Guineában, 
Bissau-Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, 
Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, 
Montenegróban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 
Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szomáliában, Tádzsikisztánban, 
Tunéziában, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jemenben a 2690–2700 MHz 
sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, 
valamint az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 
1985. január 1-jén már üzemben lév  berendezésekre korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.423 A 2700–2900 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítés  radarok a légi 

rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal m ködhetnek. 
 
5.424 Járulékos felosztás: Kanadában a 2850–2900 MHz sávot els dleges jelleggel a 

tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották parti radarok céljaira. 
 
5.424A A 2900–3100 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak 

káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és azokkal 
szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC-03) 

 
5.425 A 2900–3100 MHz sávban a hajók fedélzetén elhelyezett kérdez -válaszjeladó 

(SIT) rendszer használata a 2930–2950 MHz sávrészre korlátozódik. 
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5.426 A 2900–3100 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata földi 

telepítés  radarokra korlátozódik. 
 
5.427 A 2900–3100 MHz és a 9300–9500 MHz sávokban a radartranszponderek 

válaszjelének nem szabad olyannak lennie, hogy összetéveszthet  legyen a 
radarbóják (raconok) válaszjelével, és az nem okozhat zavarást a rádiónavigáció 
szolgálat hajó vagy légiforgalmi radarberendezései számára; mindazonáltal 
figyelembe kell venni a 4.9 Bekezdést. 

 
5.428 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, 

Romániában és Türkmenisztánban a 3100–3300 MHz sávot els dleges jelleggel 
a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.429 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei 

Darussalamban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, 
Elefántcsontparton, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az 
Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Japánban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, 
Ománban, Ugandában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, 
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Jemenben a 3300–3400 MHz 
sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is 
felosztották. A Földközi-tenger menti országok nem tarthatnak igényt védelemre 
állandóhely  és mozgószolgálatuk részére a rádiólokáció szolgálattal szemben. 
(WRC-07) 

 
5.430 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, 

Romániában és Türkmenisztánban a 3300–3400 MHz sávot els dleges jelleggel 
a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 
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5.430A Eltér  szolgálati kategória: Albániában, Algériában, Németországban, 
Andorrában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, 
Belgiumban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, 
Burkina Fasóban, Kamerunban, Cipruson, a Vatikánban, a Kongói 
Köztársaságban, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, 
Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban és az 1. 
Körzetben lév  francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Gabonban, 
Grúziában. Görögországban, Guineában, Magyarországon, Írországban, 
Izlandon, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Lesothóban, 
Lettországban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, 
Litvániában, Malawiban, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, 
Moldovában, Monacóban, Mongóliában, Montenegróban, Mozambikban, 
Namíbiában, Nigerben, Norvégiában, Ománban, Hollandiában, 
Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, 
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, 
San Marinóban, Szenegálban, Szerbiában, Sierra Leonéban, Szlovéniában, a 
Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön, Csádban, 
Togóban, Tunéziában, Törökországban, Ukrajnában, Zambiában és 
Zimbabwéban a 3400–3600 MHz sávot a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat számára els dleges jelleggel osztották fel, más igazgatásokkal a 
9.21 Bekezdés szerint elért megegyezést l függ en, és ez a sáv a nemzetközi 
mozgó távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy 
ezt a sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára 
ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít els bbséget. 
Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések rendelkezéseit is 
alkalmazni kell. Miel tt ebben a sávban egy igazgatás használatba vesz egy 
mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy a talajszint 
felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménys r ség bármely más igazgatás 
területének határán az id  több mint 20%-ában ne lépje túl a –154,5 
dB(W/(m2 4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén 
túlléphet , amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása 
érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi 
teljesítménys r ség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellen rzést – az 
összes vonatkozó információ figyelembevételével – mindkét igazgatás (a 
földfelszíni állomásért felel s igazgatás, illetve a földi állomásért felel s 
igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda 
támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménys r ség számítását 
és ellen rzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk 
figyelembevételével. A 3400–3600 MHz sávban a mozgószolgálati állomások 
nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az rállomásokkal szemben, mint 
amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21–4. Táblázata biztosít. Ez a 
felosztás 2010. november 17-t l hatályos. (WRC-07) 

 
5.431 Járulékos felosztás: Németországban, Izraelben és az Egyesült Királyságban a 

3400–3475 MHz sávot másodlagos jelleggel az amat rszolgálat számára is 
felosztották. (WRC-03) 

 
5.431A Eltér  szolgálati kategória: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Costa 

Ricában, Kubában, a Dominikai Köztársaságban, Salvadorban, Guatemalában, 
Mexikóban, Paraguayban, Suriname-ban, Uruguayban, Venezuelában, valamint 
a 2. Körzetben lév  francia tengerentúli megyékben és közösségekben a 3400–
3500 MHz sávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára 
els dleges jelleggel osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. A 3400–3500 MHz sávban a mozgószolgálati állomások 
nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az rállomásokkal szemben, mint 
amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21–4. Táblázata biztosít. 
(WRC-07) 
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5.432 Eltér  szolgálati kategória: a Koreai Köztársaságban, Japánban és 

Pakisztánban a 3400–3500 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 
(WRC-2000) 

 
5.432A A Koreai Köztársaságban, Japánban és Pakisztánban a 3400–3500 MHz sáv a 

nemzetközi mozgó távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás nem 
zárja ki, hogy ezt a sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, 
amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem 
biztosít els bbséget. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. Miel tt ebben a sávban egy igazgatás 
használatba vesz egy mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, 
biztosítania kell, hogy a talajszint felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménys r ség 
bármely más igazgatás területének határán az id  több mint 20%-ában ne lépje 
túl a –154,5 dB(W/(m2 4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan ország 
területén túlléphet , amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása 
érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi 
teljesítménys r ség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellen rzést – az 
összes vonatkozó információ figyelembevételével – mindkét igazgatás (a 
földfelszíni állomásért felel s igazgatás, illetve a földi állomásért felel s 
igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda 
támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménys r ség számítását 
és ellen rzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk 
figyelembevételével. A 3400–3500 MHz sávban a mozgószolgálati állomások 
nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az rállomásokkal szemben, mint 
amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21–4. Táblázata biztosít. 
(WRC-07) 

 
5.432B Eltér  szolgálati kategória: Bangladesben, Kínában, Indiában, az Iráni Iszlám 

Köztársaságban, Új-Zélandon, Szingapúrban és a 3. Körzetben lév  francia 
tengerentúli közösségekben a 3400–3500 MHz sávot a légi mozgószolgálat 
kivételével a mozgószolgálat számára els dleges jelleggel osztották fel, más 
igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezést l függ en, és ez a 
sáv a nemzetközi mozgó távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás 
nem zárja ki, hogy ezt a sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, 
amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem 
biztosít els bbséget. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. Miel tt ebben a sávban egy igazgatás 
használatba vesz egy mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, 
biztosítania kell, hogy a talajszint felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménys r ség 
bármely más igazgatás területének határán az id  több mint 20%-ában ne lépje 
túl a –154,5 dB(W/(m2 4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan ország 
területén túlléphet , amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása 
érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi 
teljesítménys r ség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellen rzést – az 
összes vonatkozó információ figyelembevételével – mindkét igazgatás (a 
földfelszíni állomásért felel s igazgatás, illetve a földi állomásért felel s 
igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda 
támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménys r ség számítását 
és ellen rzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk 
figyelembevételével. A 3400–3500 MHz sávban a mozgószolgálati állomások 
nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az rállomásokkal szemben, mint 
amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21–4. Táblázata biztosít. Ez a 
felosztás 2010. november 17-t l hatályos. (WRC-07) 
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5.433 A 2. és a 3. Körzetben a 3400–3600 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat 
számára a felosztás els dleges jelleg . Mindazonáltal kívánatos, hogy mindazok 
az igazgatások, amelyek rádiólokációs rendszereket m ködtetnek ebben a 
sávban, 1985-ig szüntessék be ezt a használatot. Ez után az id pont után az 
igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük a 
m holdas állandóhely  szolgálat védelmére, és nem léphetnek fel egyeztetési 
igénnyel a m holdas állandóhely  szolgálattal szemben. 

 
5.433A Bangladesben, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Indiában, az Iráni Iszlám 

Köztársaságban, Japánban, Új-Zélandon, Pakisztánban és a 3. Körzetben lév  
francia tengerentúli közösségekben a 3500–3600 MHz sáv a nemzetközi mozgó 
távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezt a 
sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a 
sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít els bbséget. Az 
egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések rendelkezéseit is 
alkalmazni kell. Miel tt ebben a sávban egy igazgatás használatba vesz egy 
mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy a talajszint 
felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménys r ség bármely más igazgatás 
területének határán az id  több mint 20%-ában ne lépje túl a –154,5 
dB(W/(m2 4 kHz) értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén 
túlléphet , amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása 
érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi 
teljesítménys r ség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellen rzést – az 
összes vonatkozó információ figyelembevételével – mindkét igazgatás (a 
földfelszíni állomásért felel s igazgatás, illetve a földi állomásért felel s 
igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda 
támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménys r ség számítását 
és ellen rzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk 
figyelembevételével. A 3500–3600 MHz sávban a mozgószolgálati állomások 
nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az rállomásokkal szemben, mint 
amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21–4. Táblázata biztosít. 
(WRC-07) 

 
5.434 Törölve. (WRC-97) 
 
5.435 Japánban a 3620–3700 MHz sávból a rádiólokáció szolgálat ki van zárva. 
 
5.436 Nincs felhasználva. 
 
5.437 Törölve. (WRC-2000) 
 
5.438 A 4200–4400 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata 

kizárólag a légijárm vek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmér kre és a 
velük kapcsolatban álló földi telepítés  válaszjeladók részére van fenntartva. 
Mindazonáltal a m holdas Föld-kutató szolgálat és az rkutatási szolgálat 
passzív érzékel i számára a sáv használata másodlagos jelleggel 
engedélyezhet  (a rádió-magasságmér k semmiféle védelmet nem biztosítanak). 

 
5.439 Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és a Líbiai Arab Dzsama-

hirijában a 4200–4400 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely  szolgálat 
számára is felosztották. (WRC-2000) 

 
5.440 A m holdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata számára megengedhet  a 

4202 MHz frekvencia használata r–Föld irányú adásokhoz és a 6427 MHz 
frekvencia használata Föld– r irányú adásokhoz. Ezeknek az adásoknak e 
frekvenciáktól számított ±2 MHz-es határokon belül kell maradniuk és a 9.21 
Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en lehetségesek. 
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5.440A A 2. Körzetben (Brazília, Kuba, a francia tengerentúli megyék és közösségek, 

Guatemala, Paraguay, Uruguay és Venezuela kivételével) és Ausztráliában a 
4400–4940 MHz sáv használható légijárm  állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) 
által végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmérésre. Az ilyen 
használat a 416. (WRC-07) Határozat szerint történhet, továbbá nem okozhat 
káros zavarást a m holdas állandóhely  szolgálatnak és az állandóhely  
szolgálatnak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. Bármely ilyen 
használat nem zárja ki ezeknek a sávoknak más mozgószolgálati alkalmazások 
vagy egyéb olyan szolgálatok általi használatát, amelyek számára ezeket a 
sávokat szintén els dleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban 
sem biztosít els bbséget. (WRC-07) 

 
5.441 A 4500–4800 MHz ( r–Föld irány) és a 6725–7025 MHz (Föld– r irány) sávokat 

a m holdas állandóhely  szolgálat a 30B. Függelék rendelkezései szerint 
használhatja. A 10,7–10,95 GHz ( r–Föld irány), 11,2–11,45 GHz ( r–Föld irány) 
és a 12,75–13,25 GHz (Föld– r irány) sávokat a m holdas állandóhely  szolgálat 
geostacionárius m holdas rendszerei a 30B. Függelék rendelkezései szerint 
használhatják. A 10,7–10,95 GHz ( r–Föld irány), 11,2–11,45 GHz ( r–Föld 
irány) és a 12,75–13,25 GHz (Föld– r irány) sávoknak a m holdas állandóhely  
szolgálat valamely nemgeostacionárius m holdas rendszere általi használata a 
9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a m holdas állandóhely  szolgálat más 
nemgeostacionárius m holdas rendszereivel való egyeztetésére történ  alkalma-
zásától függ en lehetséges. A m holdas állandóhely  szolgálat 
nemgeostacionárius m holdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a 
m holdas állandóhely  szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint m köd  
geostacionárius m holdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az 
Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a 
m holdas állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereire, 
illetve a geostacionárius m holdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés 
rendelkezései nem alkalmazhatók. A fenti sávokban a m holdas állandóhely  
szolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereit úgy kell m ködtetni, hogy a 
m ködésük során esetlegesen fellép  bármilyen elfogadhatatlan zavarást 
gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-2000) 

 
5.442 A 4825–4835 MHz és a 4950–4990 MHz sávokban a mozgószolgálat számára a 

felosztás „a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat”-ra korlátozódik. A 
2. Körzetben (Brazília, Kuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay és Venezuela 
kivételével) és Ausztráliában a 4825–4835 MHz sávot légijárm  állomások által 
végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmérésre korlátozva a légi 
mozgószolgálat számára is felosztották. Az ilyen használat a 416. (WRC-07) 
Határozat szerint történhet, és nem okozhat káros zavarást az állandóhely  
szolgálatnak. (WRC-07) 

 
5.443 Eltér  szolgálati kategória: Argentínában, Ausztráliában és Kanadában a 

4825–4835 MHz és a 4950–4990 MHz sávokban a rádiócsillagászati szolgálat 
számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 

 
5.443A Törölve. (WRC-03) 
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5.443B Az 5030 MHz felett m köd  mikrohullámú leszállító rendszert ér  káros zavarás 
elkerülése érdekében az 5010–5030 MHz sávban m köd  bármely m holdas 
rádiónavigáció szolgálati ( r–Föld irány) rendszer összes rállomása által az 
5030–5150 MHz sávban a Föld felszínén keltett ered  felületi 
teljesítménys r ség egy 150 kHz szélesség  sávban sem haladhatja meg a –
124,5 dB(W/m2) értéket. A 4990–5000 MHz sávban a rádiócsillagászati 
szolgálatot ér  káros zavarás elkerülése érdekében az 5010–5030 MHz sávban 
m köd  m holdas rádiónavigáció szolgálati rendszereknek be kell tartaniuk a 
4990–5000 MHz sávra vonatkozó, a 741. (WRC-03) Határozatban meghatározott 
határértékeket. (WRC-03) 

 
5.444 Az 5030–5150 MHz sáv a precíziós megközelítés és leszállítás céljaira szolgáló 

nemzetközi szabványosított rendszer (mikrohullámú leszállító rendszer) 
üzemeltetésére használandó. Az 5030–5091 MHz sávban az erre a rendszerre 
vonatkozó igények els bbséget élveznek a sáv más használatával szemben. Az 
5091–5150 MHz sáv használata tekintetében az 5.444A Bekezdést és a 
114. (Rev.WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.444A Járulékos felosztás: az 5091–5150 MHz sávot els dleges jelleggel a m holdas 

állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a 
m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereinek 
modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti 
egyeztetés alá esik. 

 Az 5091–5150 MHz sávban a következ  feltételek is érvényesek: 

 – 2018. január 1. el tt az 5091–5150 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat 
nemgeostacionárius m holdas rendszereinek modulációs összeköttetései 
általi használata a 114. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint kell 
hogy történjen; 

 – 2016. január 1. után a m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius 
m holdas rendszereinek modulációs összeköttetéseit biztosító földi állomások 
számára nem adható új kijelölés; 

 – 2018. január 1. után a m holdas állandóhely  szolgálat másodlagossá válik a 
légi rádiónavigáció szolgálathoz képest. (WRC-07) 

 
5.444B Az 5091–5150 MHz sáv légi mozgószolgálat általi használata az alábbiakra 

korlátozódik: 

 – az (R) légi mozgószolgálatban a nemzetközi légügyi szabványok szerint 
m köd  rendszerek, repül téri felszíni alkalmazásokra korlátozva. Az ilyen 
használat a 748. (WRC-07) Határozat szerint történhet; 

 – légijárm  állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) légiforgalmi távmérési célú, a 
418. (WRC-07) Határozat szerinti adásai; 

 – légiforgalmi biztonsági célú adások. Az ilyen használat a 419. (WRC-07) 
Határozat szerint történhet. (WRC-07) 

 
5.445 Nincs felhasználva. 
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5.446 Járulékos felosztás: az 5.369 és az 5.400 Bekezdésekben felsorolt 
országokban az 5150–5216 MHz sávot els dleges jelleggel a m holdas 
rádiómeghatározó szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották a 9.21 
Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l függ en. A 2. Körzetben a sávot 
els dleges jelleggel a m holdas rádiómeghatározó szolgálat ( r–Föld irány) 
számára is felosztották. Az 1. és a 3. Körzetben, az 5.369 és az 5.400 
Bekezdésekben felsorolt országokat kivéve, a sávot másodlagos jelleggel a 
m holdas rádiómeghatározó szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották. A 
m holdas rádiómeghatározó szolgálat általi használat az 1610–1626,5 MHz 
és/vagy a 2483,5–2500 MHz sávokban üzemel  m holdas rádiómeghatározó 
szolgálattal kapcsolatos modulációs összeköttetésekre korlátozódik. A Föld 
felszínén a teljes felületi teljesítménys r ség semmi esetre sem haladhatja meg 
a –159 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz-es sávban, bármilyen beesési szögnél. 

 
5.446A Az 5150–5350 MHz és az 5470–5725 MHz sávoknak a légi mozgószolgálat 

kivételével a mozgószolgálat állomásai általi használata a 229. (WRC-03) 
Határozat szerint történhet. (WRC-07) 

 
5.446B Az 5150–5250 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt 

védelemre a m holdas állandóhely  szolgálat földi állomásaival szemben. Az 
5.43A Bekezdés – a m holdas állandóhely  szolgálat földi állomásai 
tekintetében – a mozgószolgálatra nem alkalmazható. (WRC-03) 

 
5.446C Járulékos felosztás: az 1. Körzetben (Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, 

Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Kuvait, Libanon, Marokkó, 
Omán, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Szudán és Tunézia kivételével) és 
Brazíliában az 5150–5250 MHz sávot els dleges jelleggel, a légijárm  állomások 
(lásd az 1.83 Bekezdést) légiforgalmi távmérési célú, a 418. (WRC-07) Határozat 
szerinti adásaira korlátozva a légi mozgószolgálat számára is felosztották. Ezek 
az állomások nem tarthatnak igényt védelemre az 5. Cikk rendelkezései szerint 
m köd  más állomásokkal szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. 
(WRC-07) 

 
5.447 Járulékos felosztás: Elefántcsontparton, Izraelben, Libanonban, Pakisztánban, 

a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában az 5150–5250 MHz sávot 
els dleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés 
szerint megszerzett egyetértést l függ en. A 229. (WRC-03) Határozat 
rendelkezései ebben az esetben nem alkalmazhatóak. (WRC-07) 

 
5.447A A m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) számára a felosztás a 

m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereinek 
modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti 
egyeztetés alá esik. 

 
5.447B Járulékos felosztás: az 5150–5216 MHz sávot els dleges jelleggel a m holdas 

állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a 
m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereinek 
modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti 
egyeztetés alá esik. A m holdas állandóhely  szolgálatnak az 5150–5216 MHz 
sávban r–Föld irányban m köd  rállomásai által a Föld felszínén keltett felületi 
teljesítménys r ség semmi esetre sem haladhatja meg a –164 dB(W/m2) értéket 
bármely 4 kHz szélesség  sávban, bármilyen beesési szögnél. 

 



38484 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

5.447C A m holdas állandóhely  szolgálatnak az 5150–5250 MHz sávban az 5.447A és 
az 5.447B Bekezdések szerint üzemeltetett hálózataiért felel s igazgatásoknak a 
jogegyenl ség alapján a 9.11A Bekezdésnek megfelel en kell egyeztetniük az 
5.446 Bekezdés szerint üzemeltetett és 1995. november 17. el tt használatba 
vett nemgeostacionárius m holdas hálózatokért felel s igazgatásokkal. Az 5.446 
Bekezdés szerint üzemeltetett és 1995. november 17. után használatba vett 
m holdas hálózatok nem tarthatnak igényt védelemre a m holdas állandóhely  
szolgálatnak az 5.447A és az 5.447B Bekezdések szerint üzemeltetett 
állomásaival szemben, és azoknak káros zavarást sem okozhatnak. 

 
5.447D Az 5250–5255 MHz sávnak az rkutatási szolgálat számára els dleges jelleg  

felosztása az rben telepített aktív érzékel kre korlátozódik. A sávnak az 
rkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jelleg . (WRC-97) 

 
5.447E Járulékos felosztás: a 3. Körzet alábbi országaiban: Ausztráliában, a Koreai 

Köztársaságban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Japánban, Malajziában, Pápua Új-Guineában, a Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, Thaiföldön és Vietnamban az 5250–
5350 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is 
felosztották. Ennek a sávnak az állandóhely  szolgálat általi használata az 
állandóhely  vezetéknélküli hozzáférési rendszerek bevezetésére irányul és meg 
kell felelnie az ITU-R F.1613 Ajánlásnak. Továbbá az állandóhely  szolgálat nem 
tarthat igényt védelemre a rádiómeghatározó szolgálattal, a m holdas Föld-
kutató szolgálattal (aktív) és az rkutatási szolgálattal (aktív) szemben, 
mindazonáltal az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak az 
állandóhely  szolgálatra a m holdas Föld-kutató (aktív) és az rkutatási (aktív) 
szolgálatok tekintetében. Az állandóhely  szolgálat állandóhely  vezetéknélküli 
hozzáférési rendszereinek a meglév  rádiómeghatározó rendszerek védelmének 
biztosításával történ  bevezetését követ en a jöv beni rádiómeghatározó 
rendszerek semmilyen további korlátozást nem szabhatnak az állandóhely  
vezetéknélküli hozzáférési rendszerek számára. (WRC-07) 

 
5.447F Az 5250–5350 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt 

védelemre a rádiólokáció szolgálattal, a m holdas Föld-kutató szolgálattal (aktív) 
és az rkutatási szolgálattal (aktív) szemben. Ezek a szolgálatok nem 
szabhatnak – a rendszerjellemz k és a zavarási kritériumok alapján – az ITU-R 
M.1638 és az ITU-R RS.1632 Ajánlásokban meghatározottaknál szigorúbb 
védelmi kritériumokat a mozgószolgálat számára. (WRC-03) 

 
5.448 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 

Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában és Türkmenisztánban 
az 5250–5350 MHz sávot els dleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat 
számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.448A Az 5250–5350 MHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

rkutatási szolgálat (aktív) nem tarthat igényt védelemre a rádiólokáció 
szolgálattal szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03) 

 
5.448B Az 5350–5570 MHz sávban m köd  m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

5460–5570 MHz sávban m köd  rkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros 
zavarást az 5350–5460 MHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálatnak, az 
5460–5470 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálatnak és az 5470–5570 MHz 
sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. (WRC-03) 

 
5.448C Az 5350–5460 MHz sávban m köd  rkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat 

káros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezt a sávot 
felosztották, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. (WRC-03) 
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5.448D Az 5350–5470 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak 

káros zavarást az 5.449 Bekezdés szerint üzemel  légi rádiónavigáció szolgálat 
radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben. 
(WRC-03) 

 
5.449 Az 5350–5470 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata 

fedélzeti radarokra és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbójákra korlátozódik. 
 
5.450 Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, az Iráni Iszlám 

Köztársaságban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban 
és Ukrajnában az 5470–5650 MHz sávot els dleges jelleggel a légi 
rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.450A Az 5470–5725 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt 

védelemre a rádiómeghatározó szolgálatokkal szemben. A rádiómeghatározó 
szolgálatok nem szabhatnak – a rendszerjellemz k és a zavarási kritériumok 
alapján – az ITU-R M.1638 Ajánlásban meghatározottaknál szigorúbb védelmi 
kritériumokat a mozgószolgálat számára. (WRC-03) 

 
5.450B Az 5470–5650 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai – kivéve a 5600–

5650 MHz sávban m köd  meteorológiai célú földi telepítés  radarokat – nem 
okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat 
radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben. 
(WRC-03) 

 
5.451 Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 5470–5850 MHz sávot 

másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Az 5725–
5850 MHz sávban alkalmazni kell a 21.2, 21.3, 21.4 és a 21.5 Bekezdésekben 
meghatározott teljesítmény-határértékeket. 

 
5.452 Az 5600–5650 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítés  radarok a 

tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal m ködhetnek. 
 
5.453 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei 

Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai 
Köztársaságban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Gabonban, Guineában, Egyenlít i-Guineában, Indiában, 
Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab 
Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, 
Madagaszkáron, Malajziában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-
szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Srí Lankán, Szváziföldön, 
Tanzániában, Csádban, Thaiföldön, Togóban, Vietnamban és Jemenben az 
5650–5850 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat 
számára is felosztották. Ebben az esetben a 229. (WRC-03) Határozat rendelke-
zései nem alkalmazhatóak. (WRC-03) 

 
5.454 Eltér  szolgálati kategória: Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, 

Grúziában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkme-
nisztánban az 5670–5725 MHz sávban az rkutatási szolgálat számára a 
felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07) 
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5.455 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyar-
országon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgi-
zisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5670–5850 
MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. 
(WRC-07) 

 
5.456 Járulékos felosztás: Kamerunban az 5755–5850 MHz sávot els dleges 

jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 
 
5.457 Nincs felhasználva. 
 
5.457A Az 5925–6425 MHz és a 14–14,5 GHz sávokban a hajók fedélzetén elhelyezett 

földi állomások forgalmazhatnak a m holdas állandóhely  szolgálat 
rállomásaival. Az ilyen használat a 902. (WRC-03) Határozat szerint történhet. 

(WRC-03) 
 
5.457B Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, 

Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a 
Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben az 5925–
6425 MHz és a 14–14,5 GHz sávokban a hajók fedélzetén elhelyezett földi 
állomások a 902. (WRC-03) Határozatban meghatározott jellemz kkel és 
feltételekkel a m holdas tengeri mozgószolgálaton belül másodlagos jelleggel 
üzemelhetnek. Az ilyen használat a 902. (WRC-03) Határozat szerint történhet. 
(WRC-03) 

 
5.457C A 2. Körzetben (Brazília, Kuba, a francia tengerentúli megyék és közösségek, 

Guatemala, Paraguay, Uruguay és Venezuela kivételével) az 5925–6700 MHz 
sáv használható légijárm  állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) által végzett 
repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmérésre. Az ilyen használat a 416. 
(WRC-07) Határozat szerint történhet, továbbá nem okozhat káros zavarást a 
m holdas állandóhely  szolgálatnak és az állandóhely  szolgálatnak, és azokkal 
szemben védelemre sem tarthat igényt. Bármely ilyen használat nem zárja ki 
ezeknek a sávoknak más mozgószolgálati alkalmazások vagy egyéb olyan 
szolgálatok általi használatát, amelyek számára ezeket a sávokat szintén 
els dleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít 
els bbséget. (WRC-07) 

 
5.458 A 6425–7075 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékel k segítségével 

méréseket végeznek az óceánok felett. A 7075–7250 MHz sávban mikrohullámú 
passzív érzékel k segítségével méréseket végeznek. Kívánatos, hogy az 
igazgatások vegyék figyelembe a m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az 

rkutatási szolgálat (passzív) igényeit a 6425–7025 MHz és a 7075–7250 MHz 
sávok távlati tervezésekor. 

 
5.458A Frekvenciák kijelölésekor a 6700–7075 MHz sávban a m holdas állandóhely  

szolgálat rállomásai számára, kívánatos, hogy az igazgatások minden 
gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a 
rádiócsillagászati szolgálat spektrumvonal-megfigyeléseit a 6650–6675,2 MHz 
sávban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól. 
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5.458B A 6700–7075 MHz sávban a m holdas állandóhely  szolgálat számára az r–
Föld irányú felosztás a m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas 
rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés 
szerinti egyeztetés alá esik. A 6700–7075 MHz sávnak ( r–Föld irány) a 
m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereinek 
modulációs összeköttetései általi használata nem esik a 22.2 Bekezdés 
rendelkezéseinek hatálya alá. 

 
5.458C A 7025–7075 MHz sávban (Föld– r irány) m holdas állandóhely  szolgálati 

geostacionárius m holdas rendszerekre vonatkozólag 1995. november 17. után 
kijelöléseket benyújtó igazgatásoknak a megfelel  ITU-R-ajánlások alapján 
konzultálniuk kell azokkal az igazgatásokkal, amelyek ebben a frekvenciasávban 
1995. november 18. el tt jelentettek be és vettek használatba 
nemgeostacionárius m holdas rendszereket, ha az utóbbi igazgatások ezt kérik. 
Ennek a konzultációnak az a célja, hogy el segítse a m holdas állandóhely  
szolgálati geostacionárius m holdas rendszerek és a nemgeostacionárius 
m holdas rendszerek megosztott üzemeltetését ebben a sávban. 

 
5.459 Járulékos felosztás: az Oroszországi Föderációban a 7100–7155 MHz és a 

7190–7235 MHz sávokat els dleges jelleggel az rbeli üzemeltetési szolgálat 
(Föld– r irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett 
egyetértést l függ en. (WRC-97) 

 
5.460 A 7145–7190 MHz sávnak az rkutatási szolgálat (Föld– r irány) általi 

használata a távoli rre korlátozódik; a 7190–7235 MHz sávban távoli rbe 
irányuló adások nem hozhatók létre. Az rkutatási szolgálatnak a 7190–7235 
MHz sávban üzemel  geostacionárius m holdjai nem tarthatnak igényt 
védelemre az állandóhely  és a mozgószolgálat jelenleg meglév  és jöv beni 
állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03) 

 
5.461 Járulékos felosztás: a 7250–7375 MHz sávot ( r–Föld irány) és a 7900–8025 

MHz sávot (Föld– r irány) els dleges jelleggel a m holdas mozgószolgálat 
számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést l 
függ en. 

 
5.461A A 7450–7550 MHz sávnak a m holdas meteorológiai szolgálat ( r–Föld irány) 

általi használata a geostacionárius m holdas rendszerekre korlátozódik. Ebben a 
sávban a m holdas meteorológiai szolgálat 1997. november 30. el tt bejelentett 
nemgeostacionárius rendszerei els dleges jelleggel továbbra is m ködhetnek 
élettartamuk végéig. (WRC-97) 

 
5.461B A 7750–7850 MHz sávnak a m holdas meteorológiai szolgálat ( r–Föld irány) 

általi használata a nemgeostacionárius m holdas rendszerekre korlátozódik. 
(WRC-97) 

 
5.462 Törölve. (WRC-97) 
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5.462A Az 1. Körzetben és (Japánt kivéve) a 3. Körzetben a 8025–8400 MHz sávban a 
geostacionárius m holdakat használó m holdas Föld-kutató szolgálat az érintett 
igazgatás hozzájárulása nélkül nem kelthet olyan felületi teljesítménys r séget, 
mely a ( ) beesési szögt l függ  alábbi ideiglenes értékeket meghaladja: 

–174 dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban 0     5  esetén 

–174 + 0,5 (  – 5) dB(W/m2) valamely 4 kHz-es 
sávban 

 
5     25  esetén 

–164 dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban 25     90  esetén 

 Ezek az értékek a 124. (WRC-97) Határozat  értelmében tanulmányozás tárgyát 
képezik. (WRC-97) 

 
5.463 A légijárm  állomások a 8025–8400 MHz sávban nem adhatnak. (WRC-97) 
 
5.464 Törölve. (WRC-97) 
 
5.465 Az rkutatási szolgálatban a 8400–8450 MHz sáv használata a távoli rre 

korlátozódik. 
 
5.466 Eltér  szolgálati kategória: Izraelben, Szingapúrban és Srí Lankán a 8400–

8500 MHz sávban az rkutatási szolgálat számára a felosztás másodlagos 
jelleg  (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC-03) 

 
5.467 Törölve. (WRC-03) 
 
5.468 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei 

Darussalamban, Burundiban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, 
Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, 
Guyanában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, a Líbiai 
Arab Dzsamahirijában, Jamaicában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, 
Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, 
Nigériában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, 
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, 
Szomáliában, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában és 
Jemenben a 8500–8750 MHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a 
mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.469 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-

országban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, 
Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, 
Kirgizisztánban, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, 
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8500–8750 MHz sávot els dleges jelleggel a 
földi mozgószolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. 
(WRC-03) 

 
5.469A A 8550–8650 MHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

rkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a 
rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azok használatát és fejlesztését sem 
korlátozhatják. (WRC-97) 

 
5.470 A 8750–8850 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a 

8800 MHz közepes frekvencián m köd , légijárm vek fedélzetén elhelyezett 
Doppler-rendszer  navigációs segédberendezésekre korlátozódik. 

 
                                           
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-2000 módosította. 
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5.471 Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Bahreinben, Belgiumban, 

Kínában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Franciaországban, 
Görögországban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab 
Dzsamahirijában, Hollandiában, Katarban és Szudánban a 8825–8850 MHz és a 
9000–9200 MHz sávokat els dleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat 
számára is felosztották kizárólag parti radarok céljaira. (WRC-07) 

 
5.472 A 8850–9000 MHz és a 9200–9225 MHz sávoknak a tengeri rádiónavigáció 

szolgálat általi használata parti radarokra korlátozódik. 
 
5.473 Járulékos felosztás: Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, 
Magyarországon, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgi-
zisztánban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 
8850–9000 MHz és a 9200–9300 MHz sávokat els dleges jelleggel a 
rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.473A A 9000–9200 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak 

káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat 5.337 Bekezdésben megnevezett 
rendszerei, valamint a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak ebben a sávban az 
5.471 Bekezdésben felsorolt országokban els dleges jelleggel m köd  
radarrendszerei számára, és ezen rendszerekkel szemben védelemre sem 
tarthatnak igényt. (WRC-07) 

 
5.474 A 9200–9500 MHz sávban a kutató és ment  válaszjeladók (SART) a megfelel  

ITU-R-ajánlást figyelembe véve használhatók (lásd a 31. Cikket is). 
 
5.475 A 9300–9500 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata 

légijárm vek fedélzetén elhelyezett id járási radarokra és földi telepítés  
radarokra korlátozódik. Ezenfelül a légi rádiónavigáció szolgálat földi telepítés  
radarbójái használhatók a 9300–9320 MHz sávban azzal a feltétellel, hogy nem 
okoznak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. (WRC-07) 

 
5.475A A 9300–9500 MHz sávnak a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

rkutatási szolgálat (aktív) általi használata a 300 MHz-nél nagyobb szükséges 
sávszélességet igényl , ily módon a 9500–9800 MHz sávban teljes egészében el 
nem helyezhet  rendszerekre korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.475B A 9300–9500 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak 

káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat Rádiószabályzat szerint m köd  
radarjainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. A 
meteorológiai célú földi telepítés  radarok els bbséget élveznek más 
rádiólokációs használattal szemben. (WRC-07) 

 
5.476 Törölve. (WRC-07) 
 
5.476A A 9300–9800 MHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

rkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a 
rádiónavigáció és a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azokkal szemben 
védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC-07) 
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5.477 Eltér  szolgálati kategória: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, 
Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült 
Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziá-
ban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Jamaicában, Japánban, 
Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Libériában, Malajziában, Nigériában, 
Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, 
Trinidad és Tobagóban, valamint Jemenben a 9800–10 000 MHz sávban az 
állandóhely  szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 
Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.478 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, 

Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 9800–10 000 MHz sávot 
els dleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.478A A 9800–9900 MHz sávnak a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

rkutatási szolgálat (aktív) általi használata az 500 MHz-nél nagyobb szükséges 
sávszélességet igényl , ily módon a 9300–9800 MHz sávban teljes egészében el 
nem helyezhet  rendszerekre korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.478B A 9800–9900 MHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

rkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 
állandóhely  szolgálat – amely számára ez a sáv másodlagos jelleggel fel van 
osztva – állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. 
(WRC-07) 

 
5.479 A 9975–10 025 MHz sávot másodlagos jelleggel a m holdas meteorológiai 

szolgálat számára is felosztották id járási radarok céljaira. 
 
5.480 Járulékos felosztás: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Costa Ricában, 

Kubában, Salvadorban, Ecuadorban, Guatemalában, Hondurasban, Mexikóban, 
Paraguayban, a Holland Antillákon, Peruban és Uruguayban a 10–10,45 GHz 
sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is 
felosztották. Venezuelában a 10–10,45 GHz sávot els dleges jelleggel az 
állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.481 Járulékos felosztás: Németországban, Angolában, Brazíliában, Kínában, Costa 

Ricában, Elefántcsontparton, Salvadorban, Ecuadorban, Spanyolországban, 
Guatemalában, Magyarországon, Japánban, Kenyában, Marokkóban, 
Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Paraguayban, Peruban, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Tanzániában, Thaiföldön és 
Uruguayban a 10,45–10,5 GHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a 
mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.482 A 10,6–10,68 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, 

valamint az állandóhely  szolgálat állomásainak antennáira kerül  teljesítmény 
nem lehet nagyobb, mint –3 dBW. Ezt a határértéket a 9.21 Bekezdés szerint 
megszerzett egyetértést l függ en lehet csak túllépni. Mindazonáltal a légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálatra, valamint az állandóhely  
szolgálatra vonatkozó ezen korlátozás nem vonatkozik a következ  országokra: 
Algéria, Szaúd-Arábia, Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Banglades, 
Fehéroroszország, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Grúzia, India, Indonézia, 
Iráni Iszlám Köztársaság, Irak, Jordánia, Líbiai Arab Dzsamahirija, Kazahsztán, 
Kuvait, Libanon, Marokkó, Mauritánia, Moldova, Nigéria, Omán, Üzbegisztán, 
Pakisztán, Fülöp-szigetek, Katar, Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, 
Szingapúr, Tádzsikisztán, Tunézia, Türkmenisztán és Vietnam. (WRC-07) 
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5.482A A 10,6–10,68 GHz sávnak a m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív), valamint a 
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat és az állandóhely  szolgálat 
közötti megosztásánál a 751. (WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.483 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Bahreinben, Fehéroroszországban, Kínában, Kolumbiában, a Koreai 
Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, 
Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, 
Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Mongóliában, Katarban, Kirgi-
zisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Tádzsi-
kisztánban, Türkmenisztánban és Jemenben a 10,68–10,7 GHz sávot els dleges 
jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az 
állandóhely  szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-
jén már üzemben lév  berendezésekre korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.484 Az 1. Körzetben a 10,7–11,7 GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat 

(Föld– r irány) általi használata a m holdas m sorszóró szolgálat modulációs 
összeköttetéseire korlátozódik. 

 
5.484A A 10,95–11,2 GHz ( r–Föld irány), 11,45–11,7 GHz ( r–Föld irány) sávoknak, a 

2. Körzetben a 11,7–12,2 GHz ( r–Föld irány) sávnak, a 3. Körzetben a 12,2–
12,75 GHz ( r–Föld irány) sávnak, az 1. Körzetben a 12,5–12,75 GHz ( r–Föld 
irány) sávnak, továbbá a 13,75–14,5 GHz (Föld– r irány), 17,8–18,6 GHz ( r–
Föld irány), 19,7–20,2 GHz ( r–Föld irány), 27,5–28,6 GHz (Föld– r irány), 29,5–
30 GHz (Föld– r irány) sávoknak a m holdas állandóhely  szolgálat valamely 
nemgeostacionárius m holdas rendszere általi használata a 9.12 Bekezdés 
rendelkezéseinek a m holdas állandóhely  szolgálat más nemgeostacionárius 
m holdas rendszereivel való egyeztetésére történ  alkalmazásától függ en 
lehetséges. A m holdas állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius m holdas 
rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a m holdas állandóhely  
szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint m köd  geostacionárius m holdas 
hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a 
hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a m holdas állandóhely  
szolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereire, illetve a geostacionárius 
m holdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók. 
A fenti sávokban a m holdas állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius 
m holdas rendszereit úgy kell m ködtetni, hogy a m ködésük során esetlegesen 
fellép  bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. 
(WRC-2000) 

 
5.485 A 2. Körzetben a 11,7–12,2 GHz sávban a m holdas állandóhely  szolgálat 

rállomásain elhelyezett transzponderek a m holdas m sorszóró szolgálat 
adásai számára is alkalmazhatók, azzal a feltétellel, hogy ezen adások EIRP-je 
nem haladja meg az 53 dBW-ot televíziócsatornánként, és nem okoznak 
nagyobb zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, 
mint a m holdas állandóhely  szolgálat egyeztetett frekvenciakijelölései. Ami az 

rtávközlési szolgálatokat illeti, ez a sáv els sorban a m holdas állandóhely  
szolgálat számára használandó fel. 

 
5.486 Eltér  szolgálati kategória: Mexikóban és az Egyesült Államokban a 11,7–12,1 

GHz sávban az állandóhely  szolgálat számára a felosztás másodlagos jelleg  
(lásd az 5.32 Bekezdést). 
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5.487 Az 1. és a 3. Körzetben a 11,7–12,5 GHz sávban az állandóhely  szolgálat, a 
m holdas állandóhely  szolgálat, a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat, valamint a m sorszóró szolgálat – a vonatkozó felosztások 
szerint – nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Körzet 30. Függelékben 
foglalt Tervének megfelel en m köd  m holdas m sorszóró szolgálati 
állomásoknak, és azokkal szemben nem is tarthat igényt védelemre. (WRC-03) 

 
5.487A Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 11,7–12,5 GHz sávot, a 2. Körzetben a 

12,2–12,7 GHz sávot és a 3. Körzetben a 11,7–12,2 GHz sávot els dleges 
jelleggel a m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) számára is 
felosztották, a nemgeostacionárius m holdas rendszerekre korlátozva. Ez a 
használat a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a m holdas állandóhely  szolgálat 
más nemgeostacionárius m holdas rendszereivel való egyeztetésére történ  
alkalmazásától függ en lehetséges. A m holdas állandóhely  szolgálat nem-
geostacionárius m holdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a 
m holdas m sorszóró szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint m köd  geostacio-
nárius m holdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor 
kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a m holdas 
állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereire, illetve a 
geostacionárius m holdas hálózatokra. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A 
fenti sávokban a m holdas állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius m holdas 
rendszereit úgy kell m ködtetni, hogy a m ködésük során esetlegesen fellép  
bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-03) 

 
5.488 A 2. Körzetben a 11,7–12,2 GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat 

geostacionárius m holdas hálózatai általi használata a 9.14 Bekezdés rendel-
kezéseinek az 1., 2. és 3. Körzetbeli földfelszíni szolgálatok állomásaival való 
egyeztetésére történ  alkalmazásától függ en lehetséges. A 2. Körzetben a 
12,2–12,7 GHz sávnak a m holdas m sorszóró szolgálat általi használatára 
vonatkozólag lásd a 30. Függeléket. (WRC-03) 

 
5.489 Járulékos felosztás: Peruban a 12,1–12,2 GHz sávot els dleges jelleggel az 

állandóhely  szolgálat számára is felosztották. 
 
5.490 A 2. Körzetben a 12,2–12,7 GHz sávban már m köd  és jöv beli földfelszíni 

rádiótávközlési szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást azoknak az 
rtávközlési szolgálatoknak, amelyek a 30. Függelékben foglalt, a 2. Körzet 

m holdas m sorszóró Terve szerint m ködnek. 
 
5.491 Törölve. (WRC-03) 
 
5.492 A m holdas m sorszóró szolgálat állomásainak a 30. Függelékben foglalt 

megfelel  körzeti Tervvel összhangban lév  vagy a Függelék 1. és 3. Körzetre 
vonatkozó Jegyzékében szerepl  kijelölései a m holdas állandóhely  szolgálat 
( r–Föld irány) adásai számára is használhatók, azzal a feltétellel, hogy ezek az 
adások nem okoznak nagyobb zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen 
nagyobb védelemre, mint a m holdas m sorszóró szolgálatnak a Tervvel, illetve 
a Jegyzékkel összhangban m köd  adásai. (WRC-2000) 

 
5.493 A 3. Körzetben a 12,5–12,75 GHz sávban a m holdas m sorszóró szolgálat az 

ellátási terület peremén bármilyen körülmények között és bármilyen modulációs 
mód esetében –111 dB(W/(m2·27 MHz)) értéket meg nem haladó felületi teljesít-
ménys r ségre korlátozódik. (WRC-97) 
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5.494 Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, 
Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, 
Elefántcsontparton, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, 
Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Guineában, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab 
Dzsamahirijában, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Madagaszkáron, 
Maliban, Marokkóban, Mongóliában, Nigériában, Katarban, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, 
Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben a 12,5–12,75 GHz sávot 
els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 
az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.495 Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Franciaországban, 

Görögországban, Liechtensteinben, Monacóban, Montenegróban, Ugandában, 
Romániában, Szerbiában, Svájcban, Tanzániában és Tunéziában a 12,5–12,75 
GHz sávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a 
mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. 
(WRC-07) 

 
5.496 Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkme-

nisztánban a 12,5–12,75 GHz sávot els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat 
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat számára is 
felosztották. Mindazonáltal ezeknek a szolgálatoknak az állomásai nem 
okozhatnak káros zavarást a m holdas állandóhely  szolgálat azon földi 
állomásai számára, amelyeket az 1. Körzet ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt 
országai üzemeltetnek. Ezeknek a földi állomásoknak nincs egyeztetési 
kötelezettségük az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok állandóhely  és 
mozgószolgálatához tartozó állomásaival szemben. A m holdas állandóhely  
szolgálatra vonatkozólag a 21. Cikk 21–4. Táblázatában megadott – a Föld 
felszínére vonatkoztatott – felületi teljesítménys r ség határértékeket alkalmazni 
kell az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok területén. (WRC-2000) 

 
5.497 A 13,25–13,4 GHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata 

Doppler-rendszer  navigációs segédberendezésekre korlátozódik. 
 
5.498 Törölve. (WRC-97) 
 
5.498A A 13,25–13,4 GHz sávban m köd  m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és 

rkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció 
szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-97) 

 
5.499 Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában és Pakisztánban a 13,25–14 GHz 

sávot els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. 
 
5.500 Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, 

Brunei Darussalamban, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Madagaszkáron, 
Malajziában, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, 
Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szingapúrban, 
Szudánban, Csádban és Tunéziában a 13,4–14 GHz sávot els dleges jelleggel 
az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.501 Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Magyarországon, Japánban, 

Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában és Türkmenisztánban a 13,4–14 
GHz sávot els dleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is 
felosztották. (WRC-07) 
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5.501A A 13,4–13,75 GHz sávnak az rkutatási szolgálat számára els dleges jelleg  
felosztása az rben telepített aktív érzékel kre korlátozódik. A sávnak az 

rkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jelleg . (WRC-97) 
 
5.501B A 13,4–13,75 GHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 

rkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a rádiólokáció 
szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-97) 

 
5.502 A 13,75–14 GHz sávban egy geostacionárius m holdas állandóhely  szolgálati 

hálózatban egy földi állomás minimális antennaátmér jének legalább 1,2 
méternek, illetve egy nemgeostacionárius m holdas állandóhely  szolgálati 
rendszerben egy földi állomás minimális antennaátmér jének legalább 4,5 
méternek kell lennie. Ezenkívül a rádiólokáció vagy a rádiónavigáció szolgálat 
állomása által kisugárzott, egy másodpercen keresztül átlagolt EIRP nem 
haladhatja meg az 59 dBW értéket a 2  feletti emelkedési szögek esetén, illetve 
a 65 dBW értéket az ez alatti szögek esetén. Miel tt egy igazgatás ebben a 
sávban üzembe helyez egy 4,5 méternél kisebb átmér j  antennával rendelkez  
földi állomást a m holdas állandóhely  szolgálat geostacionárius m holdas 
hálózatában, biztosítania kell, hogy az ezen földi állomás által keltett felületi 
teljesítménys r ség ne haladja meg: 

 – a –115 dB(W/(m2·10 MHz)) értéket az id  1%-ánál hosszabb ideig 36 méterrel 
a parti állam által hivatalosan elfogadott apályszintnek megfelel  tengerszint 
felett mérve; 

 – a –115 dB(W/(m2·10 MHz)) értéket az id  1%-ánál hosszabb ideig 3 méterrel 
a talajszint felett mérve az ebben a sávban földi mozgó radarokat telepít , 
illetve telepíteni szándékozó igazgatás területének határán, hacsak nincs 
el zetes hozzájárulás az ett l való eltéréshez. 

 A m holdas állandóhely  szolgálat 4,5 méternél nagyobb vagy egyenl  átmér j  
antennával rendelkez  földi állomásai esetén az adások EIRP-je nem lehet 
kisebb 68 dBW-nál és nem haladhatja meg a 85 dBW-ot. (WRC-03) 

 
5.503 A 13,75–14 GHz sávban az rkutatási szolgálat azon geostacionárius 

rállomásai, amelyekre vonatkozóan az Iroda az el zetes közzétételre szolgáló 
adatokat 1992. január 31. el tt megkapta, a m holdas állandóhely  szolgálat 
állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek; ez után az id pont után az 

rkutatási szolgálat új geostacionárius rállomásai másodlagos jelleggel 
üzemelhetnek. Amíg az rkutatási szolgálat azon geostacionárius rállomásai, 
amelyekre vonatkozóan az Iroda az el zetes közzétételre szolgáló adatokat 
1992. január 31. el tt megkapta, be nem szüntetik m ködésüket ebben a 
sávban: 

 – a 13,77–13,78 GHz sávban a geostacionárius m holdpályán elhelyezked  
rállomással m köd  m holdas állandóhely  szolgálat bármely földi 

állomásának adásai által keltett EIRP-s r ség nem haladhatja meg: 

i) a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a m holdas állandóhely  
szolgálat földi állomása antennájának átmér je (m) 1,2 méternél nagyobb 
vagy egyenl , de 4,5 méternél kisebb antennaátmér k esetén; 

ii) a 49,2 + 20lg(D/4,5) dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a m holdas állandó-
hely  szolgálat földi állomása antennájának átmér je (m) 4,5 méternél 
nagyobb vagy egyenl , de 31,9 méternél kisebb antennaátmér k esetén; 

iii) a 66,2 dB(W/40 kHz) értéket a m holdas állandóhely  szolgálat bármely 
olyan földi állomása esetén, mely antennájának átmér je (m) nagyobb 
vagy egyenl  mint 31,9 méter; 
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iv) az 56,2 dB(W/4 kHz) értéket a m holdas állandóhely  szolgálat 4,5 méter 
vagy annál nagyobb átmér j  antennával rendelkez  bármely földi 
állomása által keltett keskenysávú (40 kHz-nél kisebb szükséges 
sávszélesség ) adások esetén; 

 – a nemgeostacionárius m holdpályán elhelyezked  rállomással m köd  
m holdas állandóhely  szolgálat bármely földi állomásának adásai által keltett 
EIRP-s r ség a 13,772 GHz és a 13,778 GHz közötti 6 MHz-es sávban nem 
haladhatja meg az 51 dBW értéket. 

 Ezen frekvenciatartományokban az EIRP-s r ség növelése érdekében 
automatikus teljesítményszabályozás alkalmazható az es csillapítás 
kompenzálására, de csak addig a mértékig, hogy a m holdas állandóhely  
szolgálat rállomásainál mérhet  felületi teljesítménys r ség ne haladja meg azt 
az értéket, amelyet egy a fenti határértékeknek megfelel  EIRP-vel rendelkez  
földi állomás használata eredményez tiszta égbolt viszonyok mellett. (WRC-03) 

 
5.503A Törölve. (WRC-03) 
 
5.504 A 14–14,3 GHz sávot a rádiónavigáció szolgálat oly módon használhatja, hogy 

biztosítania kell a megfelel  védelmet a m holdas állandóhely  szolgálat 
rállomásai számára. 

 
5.504A A 14–14,5 GHz sávban a másodlagos m holdas légi mozgószolgálat légijárm  

földi állomásai a m holdas állandóhely  szolgálat rállomásaival is 
forgalmazhatnak. Az 5.29, 5.30 és az 5.31 Bekezdések rendelkezéseit 
alkalmazni kell. (WRC-03) 

 
5.504B A 14–14,5 GHz sávban a m holdas légi mozgószolgálat keretében üzemel  

légijárm  földi állomásoknak meg kell felelniük az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. 
mellékletének C részében foglalt rendelkezéseknek, a Spanyolország, 
Franciaország, India, Olaszország, az Egyesült Királyság és a Dél-afrikai 
Köztársaság területén található – a 14,47–14,5 GHz sávban megfigyeléseket 
folytató – bármely rádiócsillagászati állomás tekintetében. (WRC-03) 

 
5.504C A 14–14,25 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Elefántcsontpart, Egyiptom, 

Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Kuvait, Lesotho, Nigéria, Omán, a 
Szíriai Arab Köztársaság és Tunézia területén a m holdas légi mozgószolgálat 
bármely légijárm  földi állomása által keltett felületi teljesítménys r ség nem 
haladhatja meg az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott 
határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett 
(egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a 
m holdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek 
megfelel en másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC-03) 

 
5.505 Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, 

Botswanában, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói 
Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Gabonban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám 
Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, 
Lesothóban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, 
Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztár-
saságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, 
Szomáliában, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Vietnamban és 
Jemenben a 14–14,3 GHz sávot els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat 
számára is felosztották. (WRC-07) 
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5.506 A 14–14,5 GHz sávot a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) keretein 
belül igénybe lehet venni a m holdas m sorszóró szolgálat modulációs 
összeköttetései számára is, azzal a feltétellel, hogy ezt a használatot a m holdas 
állandóhely  szolgálat más hálózataival egyeztetik. A modulációs 
összeköttetések ezen használata az Európán kívüli országok számára van 
fenntartva. 

 
5.506A A 14–14,5 GHz sávban a 21 dBW-nál nagyobb EIRP-vel rendelkez  hajó földi 

állomásoknak ugyanolyan – a 902. (WRC-03) Határozatban meghatározott – 
feltételekkel kell üzemelniük, mint a hajók fedélzetén elhelyezett földi 
állomásoknak. Ez a lábjegyzet nem alkalmazható azokra a hajó földi 
állomásokra, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan adatai 2005. július 5. 
el tt érkeztek meg az Irodához. (WRC-03) 

 
5.506B A hajók fedélzetén elhelyezett – a m holdas állandóhely  szolgálat 

rállomásaival forgalmazó – földi állomások Ciprus, Görögország és Málta 
el zetes hozzájárulása nélkül is üzemelhetnek a 14–14,5 GHz sávban az ezen 
országoktól mért – a 902. (WRC-03) Határozatban megadott – minimális 
távolságon belül. (WRC-03) 

 
5.507 Nincs felhasználva. 
 
5.508 Járulékos felosztás: Németországban, Bosznia-Hercegovinában, Francia-

országban, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságban és az Egyesült Királyságban a 14,25–14,3 GHz sávot 
els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.508A A 14,25–14,3 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Kína, Elefántcsontpart, 

Egyiptom, Franciaország, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, 
Olaszország, Kuvait, Lesotho, Nigéria, Omán, a Szíriai Arab Köztársaság, az 
Egyesült Királyság és Tunézia területén a m holdas légi mozgószolgálat bármely 
légijárm  földi állomása által keltett felületi teljesítménys r ség nem haladhatja 
meg az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott 
határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett 
(egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a 
m holdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek 
megfelel en másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC-03) 

 
5.509 Törölve. (WRC-07) 
 
5.509A A 14,3–14,5 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Kamerun, Kína, Elefánt-

csontpart, Egyiptom, Franciaország, Gabon, Guinea, India, az Iráni Iszlám 
Köztársaság, Olaszország, Kuvait, Lesotho, Marokkó, Nigéria, a Szíriai Arab 
Köztársaság, az Egyesült Királyság, Srí Lanka, Tunézia és Vietnam területén a 
m holdas légi mozgószolgálat bármely légijárm  földi állomása által keltett 
felületi teljesítménys r ség nem haladhatja meg az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. 
mellékletének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett 
igazgatás(ok) másképp nem egyezett (egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet 
rendelkezései semmiképp sem csökkentik a m holdas légi mozgószolgálat azon 
kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelel en másodlagos 
szolgálatként üzemeljen. (WRC-03) 

 
5.510 A 14,5–14,8 GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) általi 

használata a m holdas m sorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire 
korlátozódik. Ez a használat az Európán kívüli országok számára van fenntartva. 
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5.511 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bosznia-Hercegovinában, 
Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Guineában, az 
Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Kuvaitban, Libanonban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban 
és Szomáliában a 15,35–15,4 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely  
és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07) 

 
5.511A A 15,43–15,63 GHz sávot els dleges jelleggel a m holdas állandóhely  szolgálat 

( r–Föld irány) számára is felosztották. A 15,43–15,63 GHz sávnak a m holdas 
állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány és Föld– r irány) általi használata a 
m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereinek 
modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti 
egyeztetést l függ en lehetséges. A 15,43–15,63 GHz sávnak a m holdas 
állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) általi használata a m holdas 
mozgószolgálat azon nemgeostacionárius m holdas rendszereinek modulációs 
összeköttetéseire korlátozódik, amelyekre vonatkozóan az Iroda az el zetes 
közzétételre szolgáló adatokat 2000. június 2. el tt megkapta. r–Föld irányban 
a földi állomás helyi vízszintes sík feletti minimális emelkedési szögének, a helyi 
vízszintes sík irányában mutatott nyereségének és a földi állomás káros zavarás 
elleni védelmét szolgáló minimális koordinációs távolságoknak meg kell felelniük 
az ITU-R S.1341 Ajánlásnak. A rádiócsillagászati szolgálat 15,35–15,4 GHz 
sávon belüli védelme érdekében a m holdas mozgószolgálat nem-
geostacionárius m holdas rendszereinek bármely, a 15,43–15,63 GHz sávban 

r–Föld irányban m köd  modulációs összeköttetésén belül az összes rállomás 
által a 15,35–15,4 GHz sávban kisugárzott ered  felületi teljesítménys r ség 
nem haladhatja meg a –156 dB(W/m2) szintet egy 50 MHz szélesség  sávban 
bármely rádiócsillagászati megfigyel állomás helyén az id  2%-ánál hosszabb 
ideig. (WRC-2000) 

 
5.511B Törölve. (WRC-97) 
 
5.511C A légi rádiónavigáció szolgálatban m köd  állomások effektív EIRP-jét az ITU-R 

S.1340 Ajánlásnak megfelel en kell korlátozni. A légi rádiónavigációs 
állomásoknak (a 4.10 Bekezdés rendelkezései érvényesek) a modulációs össze-
köttetések földi állomásai által okozott káros zavarás elleni védelmét szolgáló 
minimális koordinációs távolságnak és a modulációs összeköttetések földi 
állomásai által a helyi vízszintes sík irányában kisugárzott maximális EIRP-nek 
meg kell felelnie az ITU-R S.1340 Ajánlásnak. (WRC-97) 

 
5.511D A m holdas állandóhely  szolgálat azon rendszerei, amelyekre vonatkozóan az 

Iroda az el zetes közzétételre szolgáló hiánytalan adatokat 1997. november 21-
ig megkapta, m ködhetnek a 15,4–15,43 GHz és a 15,63–15,7 GHz sávokban 

r–Föld irányban, valamint a 15,63–15,65 GHz sávban Föld– r irányban. A 15,4–
15,43 GHz és a 15,65–15,7 GHz sávokban bármely nemgeostacionárius 

rállomás adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys r ség 
semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a –146 dB(W/(m2·MHz)) 
határértéket. A 15,63–15,65 GHz sávban, amennyiben egy igazgatás nemgeo-
stacionárius rállomásról származó, a –146 dB(W/(m2·MHz)) értéket bármely 
beesési szögben meghaladó adásokat tervez, a 9.11A Bekezdés szerinti 
egyeztetést kell lefolytatnia az érintett igazgatásokkal. A m holdas állandóhely  
szolgálatnak a 15,63–15,65 GHz sávban Föld– r irányban m köd  állomásai 
nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak (a 
4.10 Bekezdés rendelkezései érvényesek). (WRC-97) 

 



38498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

5.512 Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, 
Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, a Kongói 
Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, Salvadorban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Eritreában, Finnországban, Guatemalában, Indiában, Indonéziá-
ban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, 
Marokkóban, Mauritániában, Montenegróban, Mozambikban, Nepálban, 
Nicaraguában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, Szerbiában, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, 
Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban és Jemenben a 15,7–17,3 GHz 
sávot els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is 
felosztották. (WRC-07) 

 
5.513 Járulékos felosztás: Izraelben a 15,7–17,3 GHz sávot els dleges jelleggel az 

állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ezek a szolgálatok 
nem tarthatnak igényt káros zavarás elleni védelemre az 5.512 Bekezdésben 
nem említett országoknak a Táblázat szerint m köd  szolgálataival szemben, és 
nem is okozhatnak káros zavarást ezen utóbbiak számára. 

 
5.513A A 17,2–17,3 GHz sávban m köd  rben telepített aktív érzékel k nem 

okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan 
szolgálatoknak, melyek számára a felosztás els dleges jelleg , és azok 
fejlesztését sem korlátozhatják. (WRC-97) 

 
5.514 Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, 

Bangladesben, Kamerunban, Costa Ricában, Salvadorban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Guatemalában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Irakban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, 
Jordániában, Kuvaitban, Litvániában, Nepálban, Nicaraguában, Nigériában, 
Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Katarban, Kirgizisztánban és 
Szudánban a 17,3–17,7 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely  és a 
mozgószolgálat számára is felosztották. A 21.3 és a 21.5 Bekezdésekben 
megadott teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.515 A 17,3–17,8 GHz sávban a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) és a 

m holdas m sorszóró szolgálat közötti megosztásnál a 30A. Függelék 4. 
Melléklete 1. Szakaszának rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 
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5.516 A 17,3–18,1 GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) 
geostacionárius m holdas rendszerei általi használata a m holdas m sorszóró 
szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. A 2. Körzetben a 17,3–17,8 
GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) rendszerei általi 
használata a geostacionárius m holdakra korlátozódik. A 2. Körzetben a 17,3–
17,8 GHz sávnak a 12,2–12,7 GHz sávban üzemel  m holdas m sorszóró 
szolgálat modulációs összeköttetései által történ  használatára vonatkozólag 
lásd a 11. Cikket. Az 1. és a 3. Körzetben a 17,3–18,1 GHz (Föld– r irány) és a 
2. Körzetben a 17,8–18,1 GHz (Föld– r irány) sávoknak a m holdas 
állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszerei általi 
használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a m holdas állandóhely  
szolgálat más nemgeostacionárius m holdas rendszereivel való egyeztetésére 
történ  alkalmazásától függ en lehetséges. A m holdas állandóhely  szolgálat 
nemgeostacionárius m holdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a 
m holdas állandóhely  szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint m köd  
geostacionárius m holdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az 
Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a 
m holdas állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereire, 
illetve a geostacionárius m holdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés 
rendelkezései nem alkalmazhatók. A fenti sávokban a m holdas állandóhely  
szolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereit úgy kell m ködtetni, hogy a 
m ködésük során esetlegesen fellép  bármilyen elfogadhatatlan zavarást 
gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-2000) 

 
5.516A Az 1. Körzetben a 17,3–17,7 GHz sávban a m holdas állandóhely  szolgálat 

( r–Föld irány) földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a m holdas 
m sorszóró szolgálat modulációs összeköttetését biztosító – a 30A. Függelék 
szerint m köd  – földi állomásokkal szemben, és nem is korlátozhatják vagy 
akadályozhatják a m holdas m sorszóró szolgálat modulációs összeköttetését 
biztosító földi állomások elhelyezését bárhol a modulációs összeköttetés lefedési 
területén belül. (WRC-03) 
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5.516B Az alábbi sávok a m holdas állandóhely  szolgálat nagys r ség  alkalmazásai 
által történ  használat érdekében kerültek meghatározásra: 

17,3–17,7 GHz ( r–Föld irány) az 1. Körzetben,
18,3–19,3 GHz ( r–Föld irány) a 2. Körzetben,
19,7–20,2 GHz ( r–Föld irány) minden Körzetben,
39,5–40 GHz ( r–Föld irány) az 1. Körzetben,
40–40,5 GHz ( r–Föld irány) minden Körzetben,
40,5–42 GHz ( r–Föld irány) a 2. Körzetben,
47,5–47,9 GHz ( r–Föld irány) az 1. Körzetben,
48,2–48,54 GHz ( r–Föld irány) az 1. Körzetben,
49,44–50,2 GHz ( r–Föld irány) az 1. Körzetben,
és  
27,5–27,82 GHz (Föld– r irány) az 1. Körzetben,
28,35–28,45 GHz (Föld– r irány) a 2. Körzetben,
28,45–28,94 GHz (Föld– r irány) minden Körzetben,
28,94–29,1 GHz (Föld– r irány) a 2. és a 3. Körzetben, 
29,25–29,46 GHz (Föld– r irány) a 2. Körzetben,
29,46–30 GHz (Föld– r irány) minden Körzetben,
48,2–50,2 GHz (Föld– r irány) a 2. Körzetben. 

 Jelen meghatározás nem zárja ki ezen sávoknak más m holdas állandóhely  
szolgálati alkalmazások, illetve más olyan szolgálatok által történ  használatát, 
melyek számára ezek a sávok szintén els dleges jelleggel kerültek felosztásra, 
és nem állapít meg els bbséget a jelen Rádiószabályzatban a sávok felhasználói 
között. Az igazgatásoknak ezt figyelembe kell venniük a fenti sávokkal 
kapcsolatos szabályozási rendelkezések vizsgálatakor. Lásd a 143. (WRC-03) 
Határozatot . (WRC-03) 

 
5.517 A 2. Körzetben a m holdas állandóhely  szolgálatnak ( r–Föld irány) a 17,7–

17,8 GHz sávban történ  használata nem okozhat káros zavarást a 
Rádiószabályzatnak megfelel en m köd  m holdas m sorszóró szolgálati 
kijelöléseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. (WRC-07) 

 
5.518 Törölve. (WRC-07) 
 
5.519 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben a 18–18,3 GHz sávot, az 1. és a 

3. Körzetben a 18,1–18,4 GHz sávot els dleges jelleggel a m holdas 
meteorológiai szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották. Használatuk a 
geostacionárius m holdakra korlátozódik. (WRC-07) 

 
5.520 A 18,1–18,4 GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) általi 

használata a m holdas m sorszóró szolgálat geostacionárius m holdas 
rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. (WRC-2000) 

 
5.521 Helyettesít  felosztás: Németországban, Dániában, az Egyesült Arab 

Emírségekben és Görögországban a 18,1–18,4 GHz sávot els dleges jelleggel 
az állandóhely  szolgálat, a m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) és a 
mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést). Az 5.519 
Bekezdés rendelkezései is érvényesek. (WRC-03) 

 
5.522 Törölve. (WRC-2000) 
 

 
                                           
 Az ITU F titkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-07 módosította. 
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5.522A A 18,6–18,8 GHz sávban az állandóhely  szolgálat és a m holdas állandóhely  
szolgálat adásai a 21.5A, illetve a 21.16.2 Bekezdésekben megadott értékekre 
korlátozódnak. (WRC-2000) 

 
5.522B A 18,6–18,8 GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat általi használata a 

geostacionárius m holdas rendszerekre és a 20 000 km-nél nagyobb apogeumú 
pályán elhelyezked  rendszerekre korlátozódik. (WRC-2000) 

 
5.522C A 18,6–18,8 GHz sávban az Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, 

Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Jordániában, Libanonban, Marokkóban, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, Tunéziában és Jemenben a WRC-2000 záróokiratai 
hatálybalépésének id pontjában már üzemben lév  állandóhely  szolgálati 
rendszerekre a 21.5A Bekezdés határértékei nem érvényesek. (WRC-2000) 

 
5.523 Törölve. (WRC-2000) 
 
5.523A A 18,8–19,3 GHz ( r–Föld irány) és a 28,6–29,1 GHz (Föld– r irány) sávoknak a 

m holdas állandóhely  szolgálat geostacionárius és nemgeostacionárius 
hálózatai általi használata a 9.11A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától 
függ en lehetséges, és nem érvényes a 22.2 Bekezdés. Azok az igazgatások, 
melyeknek geostacionárius m holdas hálózatra 1995. november 18-át megel z  
id b l van folyamatban egyeztetésük, a lehet  legnagyobb mértékben 
m ködjenek együtt – a 9.11A Bekezdést követve – az olyan nemgeostacionárius 
m holdas hálózatokkal való egyeztetés érdekében, melyeknek bejelentési 
adatait az Iroda a fenti id pont el tt megkapta, azzal a szándékkal, hogy az 
összes érintett fél számára elfogadható eredményre jussanak. A nemgeosta-
cionárius m holdas hálózatok nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 
m holdas állandóhely  szolgálat olyan geostacionárius hálózatainak, melyeknek 
a 4. Függelék szerinti hiánytalan bejelentési adatai úgy tekintend k, mint amit az 
Iroda 1995. november 18. el tt megkapott. (WRC-97) 

 
5.523B A 19,3–19,6 GHz sávnak (Föld– r irány) a m holdas állandóhely  szolgálat általi 

használata a m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas 
rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat a 
9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges, a 22.2 Bekezdés 
rendelkezései nem vonatkoznak. 

 
5.523C Továbbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,3–19,6 GHz és 

a 29,1–29,4 GHz sávokban a m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius 
m holdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a m holdas állandóhely  
szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan 
egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintend k, mint amit az Iroda 
1995. november 18. el tt megkapott. (WRC-97) 

 
5.523D A 19,3–19,7 GHz sávnak ( r–Föld irány) a geostacionárius m holdas 

állandóhely  szolgálati rendszerek általi és a m holdas mozgószolgálat 
nemgeostacionárius m holdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi 
használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést l függ en lehetséges, a 22.2 
Bekezdés rendelkezései viszont nem vonatkoznak. Ennek a sávnak más 
nemgeostacionárius m holdas állandóhely  szolgálati rendszerek általi, illetve az 
5.523C és az 5.523E Bekezdések szerinti esetekben történ  használatára nem 
vonatkoznak a 9.11A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (a 9.11A 
Bekezdés kivételével) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, valamint a 22.2 
Bekezdés rendelkezéseinek kell érvényesülniük. (WRC-97) 
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5.523E Továbbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,6–19,7 GHz és 
a 29,4–29,5 GHz sávokban a m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius 
m holdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a m holdas állandóhely  
szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan 
egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintend k, mint amit az Iroda 
1997. november 21. el tt megkapott. (WRC-97) 

 
5.524 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, 

Bahreinben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói 
Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, 
Gabonban, Guatemalában, Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, 
Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, 
Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, 
Tanzániában, Csádban, Togóban és Tunéziában a 19,7–21,2 GHz sávot 
els dleges jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. 
Ez a járulékos használat nem szabhat semminem  korlátozást a m holdas 
állandóhely  szolgálat rállomásai által a 19,7–21,2 GHz sávban és a m holdas 
mozgószolgálat rállomásai által a 19,7–20,2 GHz sávban – ott, ahol a m holdas 
mozgószolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  az utóbbi sávban – keltett 
felületi teljesítménys r ségre vonatkozóan. (WRC-07) 

 
5.525 A m holdas mozgó- és a m holdas állandóhely  szolgálat hálózatai közötti 

körzetközi egyeztetés el segítése érdekében a m holdas mozgószolgálatban 
azokat a viv ket, amelyek a zavarásra a legérzékenyebbek, a gyakorlatilag 
lehetséges mértékben a 19,7–20,2 GHz és a 29,5–30 GHz sávok magasabb 
részeiben kell elhelyezni. 

 
5.526 A 2. Körzetben a 19,7–20,2 GHz és a 29,5–30 GHz sávokban, az 1. és a 3. 

Körzetben a 20,1–20,2 GHz és a 29,9–30 GHz sávokban azok a hálózatok, 
amelyek mind a m holdas állandóhely  szolgálat, mind a m holdas 
mozgószolgálat keretein belül üzemelnek, tartalmazhatnak meghatározott vagy 
meghatározatlan pontokon elhelyezett, vagy mozgásban lév  földi állomások 
közötti, egy vagy több m holdon keresztül létrejöv  összeköttetéseket pont-pont 
és pont-többpont összeköttetések céljára. 

 
5.527 A 19,7–20,2 GHz és a 29,5–30 GHz sávokban a m holdas mozgószolgálatra a 

4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak. 
 
5.528 A m holdas mozgószolgálat számára szóló felosztás célja azon hálózatok általi 

használat, amelyek az rállomásokon keskeny t nyalábú antennákat és egyéb 
fejlett technológiát használnak. A 20,1–20,2 GHz sávban és a 2. Körzetben a 
19,7–20,1 GHz sávban a m holdas mozgószolgálat keretében rendszereket 
üzemeltet  igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell 
tenniük annak biztosítására, hogy ezek a sávok továbbra is rendelkezésre 
álljanak azon igazgatások részére, amelyek az 5.524 Bekezdés rendelkezései 
szerint állandóhely  és mozgószolgálati rendszereket üzemeltetnek. 

 
5.529 A 2. Körzetben a 19,7–20,1 GHz és a 29,5–29,9 GHz sávoknak a m holdas 

mozgószolgálat általi használata azon m holdas hálózatokra korlátozódik, 
amelyek az 5.526 Bekezdésben leírtak szerint mind a m holdas állandóhely  
szolgálat, mind a m holdas mozgószolgálat keretein belül üzemelhetnek. 
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5.530 Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4–22 GHz sávnak a m holdas m sorszóró szolgálat 
általi használata az 525. (Rev.WRC-07) Határozat rendelkezései szerint 
lehetséges. (WRC-07) 

 
5.531 Járulékos felosztás: Japánban a 21,4–22 GHz sávot els dleges jelleggel a 

m sorszóró szolgálat számára is felosztották. 
 
5.532 A 22,21–22,5 GHz sávnak a m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az 

rkutatási szolgálat (passzív) általi használata nem szabhat korlátozásokat a légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely  szolgálat 
számára. 

 
5.533 A m holdak közötti szolgálat nem tarthat igényt káros zavarás elleni védelemre a 

rádiónavigáció szolgálat gurítóradar állomásaival szemben. 
 
5.534 Törölve. (WRC-03) 
 
5.535 A 24,75–25,25 GHz sávban a m holdas m sorszóró szolgálat állomásai 

modulációs összeköttetéseinek els bbséget kell élvezniük a m holdas 
állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) más használatával szemben. Ezen más 
használatok védelmet kell, hogy biztosítsanak az ilyen m holdas m sorszóró 
állomások meglév  és jöv ben üzemel  modulációs összeköttetési hálózatai 
számára, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. 

 
5.535A A 29,1–29,5 GHz sávnak (Föld– r irány) a m holdas állandóhely  szolgálat általi 

használata geostacionárius m holdas rendszerekre és a m holdas 
mozgószolgálat nemgeostacionárius m holdas rendszereinek modulációs 
összeköttetéseire korlátozódik. Erre a használatra a 9.11A Bekezdés 
rendelkezései vonatkoznak, a 22.2 Bekezdés rendelkezései azonban nem, 
kivéve az 5.523C és az 5.523E Bekezdésekben jelzett olyan eseteket, amikor 
erre a használatra nem vonatkoznak a 9.11A Bekezdés rendelkezései, hanem 
továbbra is (a 9.11A Bekezdés kivételével) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, 
valamint a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek kell érvényesülniük. (WRC-97) 

 
5.536 A 25,25–27,5 GHz sávnak a m holdak közötti szolgálat általi használata 

rkutatási és m holdas Föld-kutató alkalmazásokra, valamint az rben végzett 
ipari és orvosi tevékenységekb l származó adatok továbbítására korlátozódik. 

 
5.536A A m holdas Föld-kutató szolgálat, illetve az rkutatási szolgálat földi állomásait 

üzemeltet  igazgatások nem tarthatnak igényt védelemre a más igazgatások által 
üzemeltetett állandóhely  és mozgószolgálatok állomásaival szemben. Ezenfelül 
a m holdas Föld-kutató szolgálat, illetve az rkutatási szolgálat földi 
állomásainak üzemeltetése során tekintetbe kell venni az ITU-R SA.1278 és az 
ITU-R SA.1625 Ajánlásokat. (WRC-03) 
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5.536B Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Belgiumban, Brazíliában, 
Bulgáriában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, az 
Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, 
Finnországban, Franciaországban, Magyarországon, Indiában, az Iráni Iszlám 
Köztársaságban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsama-
hirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Liechtensteinben, 
Litvániában, Moldovában, Norvégiában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, a 
Fülöp-szigeteken, Lengyelországban, Portugáliában, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szlovákiában, a 
Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Szingapúrban, 
Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Törökországban, Vietnamban és Zim-
babwéban a m holdas Föld-kutató szolgálatnak a 25,5–27 GHz sávban m köd  
földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhely  és a 
mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és telepítését sem 
korlátozhatják. (WRC-07) 

 
5.536C Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Botswanában, Brazíliában, 

Kamerunban, a Comore-szigeteken, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az 
Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, Finnországban, az Iráni Iszlám 
Köztársaságban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Litvániában, 
Malajziában, Marokkóban, Nigériában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab 
Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában, Tunéziában, 
Uruguayban, Zambiában és Zimbabwéban az rkutatási szolgálatnak a 25,5–27 
GHz sávban m köd  földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az 
állandóhely  és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és nem is 
korlátozhatják azok használatát és telepítését. (WRC-03) 

 
5.537 A 27–27,5 GHz sávban a m holdak közötti szolgálatban üzemel  nem-

geostacionárius m holdakat használó rtávközlési szolgálatokra a 22.2 
Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak. 

 
5.537A Bhutánban, Kamerunban, a Koreai Köztársaságban, az Oroszországi 

Föderációban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Japánban, Kazahsztánban, Lesothóban, Malajziában, a Maldív-szigeteken, 
Mongóliában, Mianmarban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 
Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, 
Thaiföldön és Vietnamban az állandóhely  szolgálat számára felosztott 27,9–
28,2 GHz sávot a nagy magasságú hordozóra telepített állomások (HAPS) is 
használhatják ezen országok területén. Az állandóhely  szolgálati felosztás 300 
MHz-es sávjának a HAPS-ok általi ilyen jelleg  használata a fenti országokban 
ezenkívül a HAPS–föld irányú m ködésre korlátozódik, és nem okozhat káros 
zavarást más típusú állandóhely  szolgálati rendszereknek vagy más szintén 
els dleges szolgálatoknak, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. 
Továbbá a HAPS-ok nem korlátozhatják ezen más szolgálatok fejlesztését. Lásd 
a 145. (Rev.WRC-07) Határozatot. (WRC-07) 

 
5.538 Járulékos felosztás: a 27,500–27,501 GHz és a 29,999–30,000 GHz sávokat 

els dleges jelleggel a m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) számára 
is felosztották a felszálló összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló 
vezérl jelek adására. Az ilyen r–Föld irányú adások kisugárzott egyenérték  
izotrop teljesítménye (EIRP) a geostacionárius m holdpályán elhelyezked  
szomszédos m holdak irányában nem haladhatja meg a +10 dBW értéket. 
(WRC-07) 

 
5.539 A 27,5–30 GHz sávot használhatja a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r 

irány) a m holdas m sorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseinek 
biztosítására. 
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5.540 Járulékos felosztás: a 27,501–29,999 GHz sávot másodlagos jelleggel a 

m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) számára is felosztották a 
felszálló összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló vezérl jelek 
adására. 

 
5.541 A 28,5–30 GHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat az állomások közötti 

adatátvitelre korlátozódik, és nem célja az aktív vagy passzív érzékel k 
segítségével történ  els dleges adatgy jtés. 

 
5.541A A m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius hálózatainak modulációs 

összeköttetései és a m holdas állandóhely  szolgálat geostacionárius hálózatai 
a 29,1–29,5 GHz sávban (Föld– r irány) használjanak a felszálló 
összeköttetésben adaptív teljesítményszabályozást vagy más féding-
kompenzálási módszert úgy, hogy a földi állomás adásai az összeköttetés el írt 
min ségéhez szükséges teljesítményszinten valósuljanak meg, eközben 
mérsékelve a két hálózat közötti kölcsönös zavarás szintjét. Ezeket a 
módszereket azokon a hálózatokon kell alkalmazni, melyeknek a 4. Függelék 
szerinti egyeztetési adatai úgy tekintend k, mint amit az Iroda 1996. május 17. 
után kapott meg, és mindaddig, amíg ezeket egy jöv beli illetékes rádiótávközlési 
világértekezlet meg nem változtatja. Azok az igazgatások, amelyek a 4. Függelék 
szerinti egyeztetési adatokat a jelzett id pont el tt nyújtották be, igyekezzenek a 
lehetséges mértékben élni ezekkel a módszerekkel. (WRC-2000) 

 
5.542 Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Brunei 

Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, 
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, 
Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, 
Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, 
Mauritániában, Nepálban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai 
Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, 
Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán és Csádban a 29,5–31 GHz sávot má-
sodlagos jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. 
A 21.3 és a 21.5 Bekezdésekben meghatározott teljesítmény-határértékeket 
alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.543 A 29,95–30 GHz sávot másodlagos jelleggel használhatják a m holdas Föld-

kutató szolgálat r– r irányú összeköttetései távmérési, követési és távvezérlési 
célokra. 
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5.543A Bhutánban, Kamerunban, a Koreai Köztársaságban, az Oroszországi 
Föderációban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Japánban, Kazahsztánban, Lesothóban, Malajziában, a Maldív-szigeteken, 
Mongóliában, Mianmarban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 
Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, 
Thaiföldön és Vietnamban az állandóhely  szolgálat számára felosztott 31–31,3 
GHz sávot a nagy magasságú hordozóra telepített állomásokat (HAPS) használó 
rendszerek is használhatják a föld–HAPS irányban. A 31–31,3 GHz sávnak a 
HAPS rendszerek általi használata a fent felsorolt országok területére 
korlátozódik, és nem okozhat káros zavarást más típusú állandóhely  szolgálati 
rendszereknek, a mozgószolgálati rendszereknek és az 5.545 Bekezdés szerint 
m köd  rendszereknek, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. 
Továbbá a HAPS-ok nem korlátozhatják ezen szolgálatok fejlesztését. A 31–31,3 
GHz sávban HAPS-okat használó rendszerek nem okozhatnak káros zavarást a 
31,3–31,8 GHz sávban els dleges jelleggel felosztott rádiócsillagászati szolgá-
latnak, figyelembe véve az ITU-R RA.769 Ajánlásban meghatározott védelmi 
kritériumot. A m holdas passzív szolgálatok védelmének biztosítása érdekében 
egy földi telepítés  HAPS állomás antennájára jutó nem kívánt teljesítmény-
s r ség szintje a 31,3–31,8 GHz sávban tiszta égbolt viszonyok mellett nem 
haladhatja meg a –106 dB(W/MHz) értéket, illetve – az es  következtében 
létrejöv  féding csökkentése érdekében – es s viszonyok között legfeljebb a –
100 dB(W/MHz) értéket érheti el, feltéve, hogy a passzív m holdat ért valóságos 
hatás nem lépi túl a tiszta égbolt viszonyok mellett fellép  hatást. Lásd a 145. 
(Rev.WRC-07) Határozatot. (WRC-07) 

 
5.544 A 31–31,3 GHz sávban az rkutatási szolgálatra a 21. Cikk 21–4. Táblázatában 

megadott felületi teljesítménys r ség határértékeket alkalmazni kell. 
 
5.545 Eltér  szolgálati kategória: Örményországban, Grúziában, Mongóliában, Kirgi-

zisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 31–31,3 GHz sávban az 
rkutatási szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 

Bekezdést). (WRC-07) 
 
5.546 Eltér  szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, 

Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Egyiptomban, az Egyesült Arab 
Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, az Oroszországi 
Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, 
Izraelben, Jordániában, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, 
Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgi-
zisztánban, Romániában, az Egyesült Királyságban, a Dél-afrikai 
Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Törökországban a 
31,5–31,8 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, 
valamint az állandóhely  szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd 
az 5.33 Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.547 A 31,8–33,4 GHz, 37–40 GHz, 40,5–43,5 GHz, 51,4–52,6 GHz, 55,78–59 GHz 

és a 64–66 GHz sávok az állandóhely  szolgálat nagys r ség  alkalmazásai 
számára rendelkezésre állnak (lásd a 75. (WRC-2000) Határozatot). Az 
igazgatásoknak ezt figyelembe kell venniük a fenti sávokkal kapcsolatos 
szabályozási rendelkezések vizsgálatakor. A 39,5–40 GHz és a 40,5–42 GHz 
sávokban a m holdas állandóhely  szolgálat nagys r ség  alkalmazásainak 
használatba vételi lehet sége miatt (lásd az 5.516B Bekezdést) ezenkívül az 
igazgatásoknak figyelembe kell venniük az állandóhely  szolgálat nagys r ség  
alkalmazásaira vonatkozó esetleges korlátozásokat is. (WRC-07) 
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5.547A Az igazgatásoknak gyakorlati lépéseket kell tenniük, hogy a 31,8–33,4 GHz 
sávban az állandóhely  szolgálat állomásai és a rádiónavigáció szolgálat 
légijárm  állomásai közötti zavarás lehet ségét minimálisra csökkentsék, a 
légijárm vek fedélzetén elhelyezett radarok üzemeltetési igényeinek 
figyelembevételével. (WRC-2000) 

 
5.547B Helyettesít  felosztás: az Egyesült Államokban a 31,8–32 GHz sávot 

els dleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az rkutatási szolgálat (távoli 
r) ( r–Föld irány) számára osztották fel. (WRC-97) 

 
5.547C Helyettesít  felosztás: az Egyesült Államokban a 32–32,3 GHz sávot 

els dleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az rkutatási szolgálat (távoli 
r) ( r–Föld irány) számára osztották fel. (WRC-03) 

 
5.547D Helyettesít  felosztás: az Egyesült Államokban a 32,3–33 GHz sávot 

els dleges jelleggel a m holdak közötti szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat 
számára osztották fel. (WRC-97) 

 
5.547E Helyettesít  felosztás: az Egyesült Államokban a 33–33,4 GHz sávot 

els dleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC-97) 
 
5.548 A m holdak közötti szolgálat számára a 32,3–33 GHz sávban, a rádiónavigáció 

szolgálat számára a 32–33 GHz sávban, valamint az rkutatási szolgálat (távoli 
r) számára a 31,8–32,3 GHz sávban kialakítandó rendszerek tervezésekor az 

igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, 
hogy megakadályozzák az ezen szolgálatok közötti káros zavarásokat, különös 
tekintettel a rádiónavigáció szolgálat biztonsági jellegére (lásd a 707. Ajánlást). 
(WRC-03) 

 
5.549 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, 

Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Indonéziában, az 
Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, 
Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Máltán, 
Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a 
Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Srí 
Lankán, Togóban, Tunéziában és Jemenben a 33,4–36 GHz sávot els dleges 
jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-03) 

 
5.549A A 35,5–36,0 GHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív), illetve az 

rkutatási szolgálat (aktív) bármely rben telepített érzékel je által a Föld 
felszínén keltett átlag felületi teljesítménys r ség – bármely a sugárnyaláb 
tengelyét l 0,8º-nál nagyobb szögben eltér  szög esetén – nem haladhatja meg 
a –73,3 dB(W/m2) értéket ebben a sávban. (WRC-03) 

 
5.550 Eltér  szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, 

Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Mongóliában, 
Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 34,7–35,2 GHz 
sávban az rkutatási szolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 
5.33 Bekezdést). (WRC-07) 

 
5.550A A 36–37 GHz sávnak a m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív), valamint az 

állandóhely  és a mozgószolgálat közötti megosztásánál a 752. (WRC-07) 
Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07) 

 
5.551 Törölve. (WRC-97) 
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5.551A Törölve. (WRC-03) 
 
5.551AA Törölve. (WRC-03) 
 
5.551B Törölve. (WRC-2000) 
 
5.551C Törölve. (WRC-2000) 
 
5.551D Törölve. (WRC-2000) 
 
5.551E Törölve. (WRC-2000) 
 
5.551F Eltér  szolgálati kategória: Japánban a 41,5–42,5 GHz sávban a 

mozgószolgálat számára a felosztás els dleges jelleg  (lásd az 5.33 Bekezdést). 
(WRC-97) 

 
5.551G Törölve. (WRC-03) 
 
5.551H A 42–42,5 GHz sávban m köd  m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány), 

illetve m holdas m sorszóró szolgálat bármely nemgeostacionárius m holdas 
rendszerének összes rállomása által a 42,5–43,5 GHz sávban keltett 
egyenérték  felületi teljesítménys r ség (epfd) nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket bármely rádiócsillagászati állomás helyén az id  2%-ánál hosszabb 
ideig: 

 a –230 dB(W/m2) értéket a 42,5–43,5 GHz sávnak a teljes 1 GHz-es 
tartományában, illetve a –246 dB(W/m2) értéket akármelyik 500 kHz-es 
tartományában bármely – egytányérú teleszkópként bejegyzett – 
rádiócsillagászati állomás helyén; és  

 a –209 dB(W/m2) értéket a 42,5–43,5 GHz sávnak akármelyik 500 kHz-es 
tartományában bármely – nagyon hosszú bázisvonalú interferometria 
állomásként bejegyzett – rádiócsillagászati állomás helyén. 

 Ezeket az epfd értékeket az ITU-R S.1586-1 Ajánlásban megadott módszertan, 
illetve a rádiócsillagászati szolgálat antennájának – az ITU-R RA.1631 
Ajánlásban megadott – referencia antennakarakterisztikája és maximális 
antennanyeresége szerint kell kiértékelni. Továbbá ezeket az értékeket kell 
alkalmazni a teljes égbolt tekintetében, illetve a rádióteleszkóp minimális üzemi 
szögénél ( min) – melyre bejelentett adat hiánya esetén az 5o-os alapértelmezés 
szerinti értéket kell elfogadni – magasabb emelkedési szög értékek esetén. 

 Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell 
tartani, amely 

 – 2003. július 5. el tt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. el tt 
be lett jelentve; vagy 

 – az rállomás – melyre a határértékeket alkalmazni kell – 4. Függelék szerinti 
hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési id pontja el tt 
lett bejelentve. 

 Más – ezen id pontokat követ en bejelentett – rádiócsillagászati állomások 
tekintetében az rállomást engedélyez  igazgatással megállapodás köthet . A 2. 
Körzetben a 743. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a 
lábjegyzetben megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati 
állomásának helyén túlléphet ek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. 
(WRC-07) 
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5.551I A 42–42,5 GHz sávban m köd  m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány), 
illetve m holdas m sorszóró szolgálat bármely geostacionárius rállomása által 
a 42,5–43,5 GHz sávban keltett felületi teljesítménys r ség – bármely 
rádiócsillagászati állomás helyén – nem haladhatja meg az alábbi értékeket: 

 a –137 dB(W/m2) értéket a 42,5–43,5 GHz sávnak a teljes 1 GHz-es 
tartományában, illetve a –153 dB(W/m2) értéket akármelyik 500 kHz-es 
tartományában bármely – egytányérú teleszkópként bejegyzett – 
rádiócsillagászati állomás helyén; és 

 a –116 dB(W/m2) értéket a 42,5–43,5 GHz sávnak akármelyik 500 kHz-es 
tartományában bármely – nagyon hosszú bázisvonalú interferometria 
állomásként bejegyzett – rádiócsillagászati állomás helyén. 

 Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell 
tartani, amely 

 – 2003. július 5. el tt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. el tt 
be lett jelentve; vagy 

 – az rállomás – melyre a határértékeket alkalmazni kell – 4. Függelék szerinti 
hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési id pontja el tt 
lett bejelentve. 

 Más – ezen id pontokat követ en bejelentett – rádiócsillagászati állomások 
tekintetében az rállomást engedélyez  igazgatással megállapodás köthet . A 2. 
Körzetben a 743. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a 
lábjegyzetben megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati 
állomásának helyén túlléphet ek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. 
(WRC-03) 

 
5.552 A m holdas állandóhely  szolgálat számára felosztott sávrész a 42,5–43,5 GHz 

és a 47,2–50,2 GHz sávokban a Föld– r irányú adások részére azért szélesebb, 
mint a 37,5–39,5 GHz sávban az r–Föld irányú adások számára, hogy az 
el bbiekben a m sorszóró m holdak modulációs összeköttetései is 
elhelyezhet k legyenek. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag 
lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a 47,2–49,2 GHz 
sávot fenntartsák a 40,5–42,5 GHz sávban m köd  m holdas m sorszóró 
szolgálat modulációs összeköttetései számára. 

 
5.552A A 47,2–47,5 GHz és a 47,9–48,2 GHz sávokban az állandóhely  szolgálat 

számára szóló felosztás nagy magasságú hordozóra telepített állomások általi 
használatra van szánva. A 47,2–47,5 GHz és a 47,9–48,2 GHz sávok használata 
a 122. (Rev.WRC-07) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC-07) 

 
5.553 A 43,5–47 GHz és a 66–71 GHz sávokban a földi mozgószolgálat állomásai 

azzal a feltétellel m ködtethet k, hogy nem okoznak káros zavarást azoknak az 
rtávközlési szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva 

(lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000) 
 
5.554 A 43,5–47 GHz, 66–71 GHz, 95–100 GHz, 123–130 GHz, 191,8–200 GHz és a 

252–265 GHz sávokban meghatározott állandó pontokon elhelyezett helyhez 
kötött állomások közötti m holdas összeköttetések is engedélyezettek, ha a 
m holdas mozgószolgálathoz vagy a m holdas rádiónavigáció szolgálathoz 
kapcsolódóan alkalmazzák ket. (WRC-2000) 

 
5.554A A 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz és a 49,44–50,2 GHz sávoknak a m holdas 

állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) általi használata a geostacionárius 
m holdakra korlátozódik. (WRC-03) 
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5.555 Járulékos felosztás: a 48,94–49,04 GHz sávot els dleges jelleggel a 
rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000) 

 
5.555A Törölve. (WRC-03) 
 
5.555B A 48,2–48,54 GHz és a 49,44–50,2 GHz sávokban m köd  m holdas 

állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) bármely geostacionárius rállomása által a 
48,94–49,04 GHz sávban keltett felületi teljesítménys r ség nem haladhatja meg 
a –151,8 dB(W/m2) értéket bármely 500 kHz-es sávban bármely 
rádiócsillagászati állomás helyén. (WRC-03) 

 
5.556 Az 51,4–54,25 GHz, 58,2–59 GHz és a 64–65 GHz sávokban nemzeti 

megállapodások alapján rádiócsillagászati megfigyelések végezhet k. 
(WRC-2000) 

 
5.556A Az 54,25–56,9 GHz, 57–58,2 GHz és az 59–59,3 GHz sávoknak a m holdak 

közötti szolgálat általi használata a geostacionárius m holdpályán kering  
m holdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesít-
ménys r ség, amit a m holdak közötti szolgálat valamely állomása – bármilyen 
körülmények között és bármely modulációs móddal – a Föld felszíne feletti 0 km 
és 1000 km közötti bármely magasságban kelt, semmilyen beesési szögben sem 
haladhatja meg a –147 dB(W/m2·100 MHz)) értéket. (WRC-97) 

 
5.556B Járulékos felosztás: Japánban az 54,25–55,78 GHz sávot els dleges jelleggel 

a mozgószolgálat számára is felosztották, kis s r ség  használatra. (WRC-97) 
 
5.557 Járulékos felosztás: Japánban az 55,78–58,2 GHz sávot els dleges jelleggel a 

rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-97) 
 
5.557A Az 55,78–56,26 GHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív) 

állomásainak védelme érdekében egy adó által az állandóhely  szolgálati 
állomás antennájára juttatott maximális teljesítménys r ség a –26 dB(W/MHz) 
értékre korlátozódik. (WRC-2000) 

 
5.558 Az 55,78–58,2 GHz, 59–64 GHz, 66–71 GHz, 122,25–123 GHz, 130–134 GHz, 

167–174,8 GHz és a 191,8–200 GHz sávokban a légi mozgószolgálat állomásai 
azzal a feltétellel m ködtethet k, hogy nem okoznak káros zavarást a m holdak 
közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000) 

 
5.558A Az 56,9–57 GHz sávnak a m holdak közötti rendszerek általi használata a 

geostacionárius m holdpályán kering  m holdak közötti összeköttetésekre és 
magas Föld körüli pályájú nemgeostacionárius m holdakról alacsony Föld körüli 
pályájú nemgeostacionárius m holdak felé irányuló adásokra korlátozódik. A 
geostacionárius m holdpályán kering  m holdak közötti összeköttetések 
esetében az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménys r ség – 
bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal, a Föld felszíne 
feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban – semmilyen beesési 
szögben sem haladhatja meg a –147 dB(W/(m2·100 MHz)) értéket. (WRC-97) 

 
5.559 Az 59–64 GHz sávban a rádiólokáció szolgálat keretében légijárm vek 

fedélzetén elhelyezett radarok azzal a feltétellel m ködtethet k, hogy nem 
okoznak káros zavarást a m holdak közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 
Bekezdést). (WRC-2000) 

 
5.559A Törölve. (WRC-07) 
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5.560 A 78–79 GHz sávban az rállomások fedélzetén elhelyezett radarok a m holdas 
Föld-kutató szolgálat és az rkutatási szolgálat keretein belül els dleges jelleggel 
m ködtethet k. 

 
5.561 A 74–76 GHz sávban az állandóhely , a mozgó- és a m sorszóró szolgálat 

állomásai nem okozhatnak káros zavarást a m holdas állandóhely  szolgálat 
állomásainak, illetve a m holdas m sorszóró szolgálat azon állomásainak, 
amelyek a m holdas m sorszóró szolgálat frekvenciakijelölési tervének 
kidolgozásával megbízott értekezlet döntései szerint m ködnek. (WRC-2000) 

 
5.561A A 81–81,5 GHz sávot másodlagos jelleggel az amat rszolgálat és a m holdas 

amat rszolgálat számára is felosztották. (WRC-2000) 
 
5.561B Japánban a 84–86 GHz sávnak a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r 

irány) általi használata a geostacionárius m holdpályát használó m holdas 
m sorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. (WRC-2000) 

 
5.562 A 94–94,1 GHz sávnak a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az rkutatási 

szolgálat (aktív) általi használata az rben telepített felh radarokra korlátozódik. 
(WRC-97) 

 
5.562A A 94–94,1 GHz és a 130–134 GHz sávokban a m holdas Föld-kutató szolgálat 

(aktív) rállomásainak egy rádiócsillagászati antenna f nyalábjára irányuló 
adásai potenciálisan alkalmasak egyes rádiócsillagászati vev k megrongálására. 
Az adókat m ködtet  rkutatási ügynökségeknek és az érintett rádiócsillagászati 
állomásoknak kölcsönösen úgy kell tervezniük munkájukat, hogy az ilyen eset 
bekövetkeztét a lehet  legnagyobb mértékben elkerüljék. (WRC-2000) 

 
5.562B A 105–109,5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 155,5–158,5 GHz és a 217–226 GHz 

sávokban ennek a felosztásnak a használata az rbeli rádiócsillagászatra 
korlátozódik. (WRC-2000) 

 
5.562C A 116–122,25 GHz sávnak a m holdak közötti szolgálat általi használata a 

geostacionárius m holdpályán kering  m holdakra korlátozódik. Az egyedi 
zavarforrásból származó felületi teljesítménys r ség, amit a m holdak közötti 
szolgálat valamely állomása – bármilyen körülmények között és bármely modulá-
ciós móddal – a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely 
magasságban és a passzív érzékel k által elfoglalt bármely geostacionárius 
pályapozíció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a 
–148 dB(W/(m2·MHz)) értéket. (WRC-2000) 

 
5.562D Járulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban a 128–130 GHz, 171–171,6 

GHz, 172,2–172,8 GHz és a 173,3–174 GHz sávokat 2015-ig els dleges 
jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000) 

 
5.562E A m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) számára a felosztás a 133,5–134 GHz 

sávra korlátozódik. (WRC-2000) 
 
5.562F A 155,5–158,5 GHz sávban a m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az 

rkutatási szolgálat (passzív) számára a felosztás 2018. január 1-jén hatályát 
veszti. (WRC-2000) 

 
5.562G A 155,5–158,5 GHz sávban az állandóhely  és a mozgószolgálat számára a 

felosztás 2018. január 1-jén lép hatályba. (WRC-2000) 
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5.562H A 174,8–182 GHz és 185–190 GHz sávoknak a m holdak közötti szolgálat általi 
használata a geostacionárius m holdpályán kering  m holdakra korlátozódik. Az 
egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménys r ség, amit a m holdak 
közötti szolgálat valamely állomása – bármilyen körülmények között és bármely 
modulációs móddal – a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely 
magasságban és a passzív érzékel k által elfoglalt bármely geostacionárius 
pályapozíció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a 
–144 dB(W/(m2·MHz)) értéket. (WRC-2000) 

 
5.563 Törölve. (WRC-03) 
 
5.563A A 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz és a 265–275 GHz sávokban földi 

telepítés  passzív légköri érzékelést folytatnak a légkör alkotóelemeinek 
megfigyelése céljából. (WRC-2000) 

 
5.563B A 237,9–238 GHz sávot a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az rkutatási 

szolgálat (aktív) számára is felosztották, kizárólag az rben telepített 
felh radarok céljaira. (WRC-2000) 

 
5.564 Törölve. (WRC-2000) 
 
5.565 A 275–1000 GHz frekvenciasávot az igazgatások használhatják különböz  aktív 

és passzív szolgálatok számára végzend  kísérleti és fejlesztési célokra. Ebben 
a sávban a következ , passzív szolgálatok számára történ  spektrumvonal-
mérési igények merültek fel: 

 – rádiócsillagászati szolgálat: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz, 
426–442 GHz, 453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz és 926–945 GHz; 

 – m holdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és rkutatási szolgálat (passzív): 
275–277 GHz, 294–306 GHz, 316–334 GHz, 342–349 GHz, 363–365 GHz, 
371–389 GHz, 416–434 GHz, 442–444 GHz, 496–506 GHz, 546–568 GHz, 
624–629 GHz, 634–654 GHz, 659–661 GHz, 684–692 GHz, 730–732 GHz, 
851–853 GHz és 951–956 GHz. 

 A frekvenciaspektrumnak ebben a kevéssé felhasznált részében a jöv beli 
kutatások a passzív szolgálatokat érdekl  további spektrumvonalakat és 
kontinuumsávokat találhatnak. Kívánatos, hogy az igazgatások minden 
gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy 
ezeket a passzív szolgálatokat a káros zavarástól megvédjék mindaddig, amíg a 
fent említett frekvenciasávra elkészül a felosztási Táblázat. (WRC-2000) 

 



5. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez
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A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának  

nemzeti lábjegyzetei 
 
 
1. Bevezet  
 
A mellékletben a „sáv” az értelmez  rendelkezésekben meghatározott frekvenciasávot 
jelenti. 
 
 
2. Nemzeti lábjegyzetek 
 
H1 Nincs felhasználva. 
 
H2 A 9 kHz alatti sáv, valamint a 9–30 000 kHz sáv a kis hatótávolságú eszközök 

(SRD-k) induktív alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 
9. pontjában meghatározottak szerint. 

 
H3 A légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat számára 

felosztott, a 8. mellékletben felsorolt sávok a légi közlekedésre meghatározott – az 
ICAO által nem szabályozott – alkalmazások részére kijelöltek. 

 
H4 A légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat számára felosztott, a 7. 

mellékletben felsorolt sávok és frekvenciák az ICAO Annex 10 által szabályozott 
alkalmazások részére kijelöltek. 

 
H5 A 9–600 kHz, 12 500–20 000 kHz, 30–37,5 MHz, 401–406 MHz és a 2483,5–2500 

MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) orvosi implantátum alkalmazásai és 
tartozékaik részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 12. pontjában 
meghatározottak szerint. 

 
H6 A 14–19,95 kHz, 20,05–70 kHz, 72–84 kHz, 86–90 kHz, 110–112 kHz, 117,6–126 

kHz és a 129–148,5 kHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 90–110 kHz és a 115–
117,6 kHz sáv másodlagos jelleggel az állandóhely  szolgálat keretében pont-pont 
és pont-többpont rendszerek részére kijelölt. 

 
H7 A 16–146 kHz sáv a kis hatókörzet  személyhívó rendszerek induktív alkalmazásai 

részére harmadlagos jelleggel kijelölt. 
 
H8 A 19,95–20,05 kHz, 2498–2502 kHz, 4995–5005 kHz, 9995–10 005 kHz, 14 990–

15 010 kHz, 19 990–20 010 kHz és a 24 990–25 010 kHz sáv a hiteles frekvenciák 
és órajelek szolgálatának alkalmazásai részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H9 A 70–90 kHz sáv a rádiónavigáció szolgálat keretében a hajófedélzeti 

rádiónavigációs alkalmazások részére els dleges jelleggel kijelölt. 
 
H10 Nincs felhasználva. 
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H11 Az 1810–1850 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7200 kHz, 14 000–14 350 kHz, 18 068–
18 168 kHz, 21 000–21 450 kHz, 24 890–24 990 kHz, 28–29,7 MHz, 144–146 MHz, 
432–438 MHz, 24–24,05 GHz, 47–47,2 GHz, 77,5–78 GHz, 134–136 GHz és a 
248–250 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 135,7–137,8 kHz, 1850–2000 
kHz, 10 100–10 150 kHz, 50–52 MHz, 70–70,5 MHz, 430–432 MHz, 438–440 MHz, 
1240–1300 MHz, 2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz, 10–10,5 GHz, 24,05–24,25 
GHz, 76–77,5 GHz, 78–81,5 GHz, 122,25–123 GHz, 136–141 GHz és a 241–248 
GHz sáv másodlagos jelleggel az amat rszolgálat alkalmazásai részére kijelölt. 

 
H12 A 148,5–283,5 kHz sáv a m sorszóró szolgálat keretében hosszúhullámú rádió-

m sorszórás részére els dleges jelleggel kijelölt „A közép- és hosszúhullámú 
rádióm sorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975)” által 
meghatározottak alapján. 

 
H13 Nincs felhasználva. 
 
H14 A 283,5–495 kHz, 505–526,5 kHz, 960–1375 MHz, 1559–1610 MHz, 2025–2070 

MHz, 2200–2245 MHz, 2700–3410 MHz, 5250–5850 MHz, 13,4–14 GHz, 17,3–17,7 
GHz és a 24,05–24,25 GHz sáv az NJFA-ban megadott feltételekkel az ott 
meghatározott alkalmazások részére is kijelölt. 

 
H15 Nincs felhasználva. 
 
H15A A 456,9–457,1 kHz és a 169,4–169,475 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök 

(SRD-k) nyomon követ , felkutató és adatgy jt  alkalmazásai részére harmadlagos 
jelleggel kijelölt a 6. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint. 

 
H16 A 10. mellékletben felsorolt sávok és frekvenciák vészjelz , biztonsági, kutatási és 

mentési célú alkalmazások részére els dleges jelleggel kijelöltek. 
 
H17 A 9. mellékletben felsorolt sávok az ott meghatározottak szerint a tengeri 

mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható alkalmazások részére 
els dleges jelleggel kijelöltek. 

 
H18 Az 526,5–1606,5 kHz sáv a m sorszóró szolgálat keretében „A közép- és 

hosszúhullámú rádióm sorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) 
(Genf, 1975)” által meghatározottak alapján analóg, az ITU-R Eljárási Szabályzat A3 
része alapján digitális KH rádió-m sorszórás részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H19 Az RR-t l eltér  közös célú felosztás: az 526,5–1606,5 kHz sáv másodlagos 

jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is fel van osztva. 
 
H19A A 984–7484 kHz (sávközépi frekvencia: 4234 kHz), 7300–23 000 kHz (közepes 

frekvencia: 13 547 kHz), 27 090–27 100 kHz (sávközépi frekvencia: 27 095 kHz) és 
a 2446–2454 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) vasúti alkalmazásai 
részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 4. pontjában meghatározottak 
szerint. 

 
H20 Az 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–

2850 kHz és a 3500–3800 kHz sáv a rádiómeghatározó szolgálat keretében nem 
polgári célra légi rádiónavigációs alkalmazások részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H21 A 11. mellékletben felsorolt sávok az állandóhely  szolgálat keretében a nem 

polgári célú alkalmazások részére kijelöltek. 
 
H22 A 12. mellékletben felsorolt sávok a mozgószolgálat keretében a nem polgári célú 

alkalmazások részére kijelöltek. 
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H23 Az 1625–1635 kHz, 2160–2170 kHz, 430–432 MHz, 438–440 MHz, 1215–1350 

MHz, 2200–2300 MHz, 2900–3400 MHz, 5250–5850 MHz, 8500–10 000 MHz, 
10,45–10,5 GHz, 13,4–14 GHz, 15,7–17,3 GHz, 24,05–24,25 GHz, 59–63 GHz, 76–
77,5 GHz, 78–81 GHz és a 92–95 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 2170–
2200 MHz, 2700–2900 MHz (a H157 lábjegyzetben hivatkozott meteorológiai célú 
földi telepítés  radarok kivételével), 3400–3410 MHz és a 17,3–17,7 GHz sáv 
másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat keretében radarok részére kijelölt. 

 
H23A A 2342–2345 kHz, 2411–2414 kHz, 5212–5215 kHz és az 5318–5321 kHz sáv a 

légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében NVIS-en alapuló 
vészhelyzeti alkalmazások részére másodlagos jelleggel kijelölt. 

 Frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti 
eredményes egyeztetés alapján szerezhet . 

 
H24 A 30,005–30,01 MHz, 137–138 MHz ( r–Föld irány), 400,15–401 MHz ( r–Föld 

irány), 2025–2120 MHz (Föld– r irány), 2200–2300 MHz ( r–Föld irány), 5250–
5255 MHz, 7145–7235 MHz (Föld– r irány), 8400–8500 MHz ( r–Föld irány), 13,4–
13,75 GHz, 25,5–27 GHz ( r–Föld irány), 31,8–32,3 GHz ( r–Föld irány), 34,2–34,7 
GHz (Föld– r irány), 37–38 GHz ( r–Föld irány), 40–40,5 GHz (Föld– r irány) és a 
65–66 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 2501–2502 kHz, 5003–5005 kHz, 
10 003–10 005 kHz, 15 005–15 010 kHz, 18 052–18 068 kHz, 19 990–19 995 kHz, 
25 005–25 010 kHz, 39,986–40,02 MHz, 40,98–41,015 MHz, 5650–5725 MHz, 
12,75–13,25 GHz ( r–Föld irány), 13,75–14,3 GHz, 14,4–14,47 GHz ( r–Föld irány), 
14,5–15,35 GHz, 16,6–17,1 GHz (Föld– r irány), 31–31,3 GHz és a 34,7–35,2 GHz 
sáv másodlagos jelleggel az rkutatási szolgálat alkalmazásai részére tervezett. 

 
H25 Nincs felhasználva. 
 
H26 A 2502–2625 kHz, 2650–2850 kHz, 3200–3400 kHz, 3800–3900 kHz, 4000–4063 

kHz, 4438–4650 kHz, 4750–4995 kHz, 5005–5480 kHz, 5730–5900 kHz, 6765–
7000 kHz, 7450–8195 kHz, 9040–9400 kHz, 9900–9995 kHz, 10 100–10 175 kHz, 
11 400–11 600 kHz, 12 100–12 230 kHz, 13 360–13 570 kHz, 13 870–14 000 kHz, 
14 350–14 990 kHz, 15 800–16 360 kHz, 17 410–17 480 kHz, 18 030–18 068 kHz, 
18 168–18 780 kHz, 19 020–19 680 kHz, 19 800–19 990 kHz, 20 010–21 000 kHz, 
21 850–21 870 kHz, 22 855–23 200 kHz, 23 350–24 890 kHz, 25 010–25 070 kHz, 
25 210–25 550 kHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében polgári célra pont-pont 
és pont-többpont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 
Frekvenciahasználati jogot csak a rendkívüli állapot, szükségállapot, megel z  
védelmi helyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra 
való felkészülés idejére jogszabályban meghatározott feladat ellátására kötelezett, 
valamint az ilyen feladat ellátására önként jelentkez  társadalmi és karitatív 
szervezetek, továbbá diplomáciai célú pont-pont rendszerekre a diplomáciai 
mentességet élvez  külképviseletek és a Külügyminisztérium szerezhetnek. 

 
H27 Nincs felhasználva. 
 
H28 A 3025–3155 kHz, 3800–3950 kHz, 4700–4850 kHz, 5450–5480 kHz, 5680–5730 

kHz, 6685–6765 kHz, 8965–9040 kHz, 11 175–11 275 kHz, 13 200–13 260 kHz, 
15 010–15 100 kHz, 17 970–18 030 kHz, 23 200–23 350 kHz és a 138–144 MHz 
sáv az (OR) légi mozgószolgálat keretében leveg -föld-leveg  (AGA) és leveg -
leveg  (AA) rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 
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H29 A 3155–3400 kHz, 34,9–38,5 MHz, 146–149,9 MHz, 169,4–169,475 MHz, 
169,4875–169,5875 MHz, 173,965–230 MHz, 470–789 MHz, 823–832 MHz, 863–
865 MHz és az 1785–1800 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) 
rádiómikrofon alkalmazásai – beleértve a hallássérültek segédeszközeit is – részére 
harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint. 

 A 789–823 MHz és a 832–862 MHz sáv harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú 
eszközök (SRD-k) rádiómikrofon alkalmazásai részére a digitális átállás 
határnapjáig kijelölt a 6. melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint. 

 
H30 Nincs felhasználva. 
 
H31 Nincs felhasználva. 
 
H32 A 3950–4000 kHz, 5950–6200 kHz, 7200–7300 kHz, 7350–7450 kHz, 9500–9900 

kHz, 11 650–12 050 kHz, 13 600–13 800 kHz, 15 100–15 600 kHz, 17 550–17 900 
kHz, 21 450–21 850 kHz és a 25 670–26 100 kHz sáv a m sorszóró szolgálat 
keretében analóg és digitális RH rádió-m sorszórás részére els dleges jelleggel 
kijelölt. 

 
H33 Nincs felhasználva. 
 
H34 Nincs felhasználva. 
 
H35 Az 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–

12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–
17 550 kHz és a 18 900–19 020 kHz sáv a m sorszóró szolgálat keretében analóg 
és digitális RH rádió-m sorszórás részére els dleges jelleggel kijelölt az 5.134 
nemzetközi lábjegyzet alapján. 

 
H36 Nincs felhasználva. 
 
H37 A 6765–6795 kHz, 433,05–434,79 MHz, 61–61,5 GHz, 122–123 GHz és a 244–246 

GHz sávban az 5.138, nemzetközi lábjegyzet alapján, a 13 553–13 567 kHz, 
26 957–27 283 kHz, 40,66–40,7 MHz, 2400–2500 MHz, 5725–5875 MHz és a 24–
24,25 GHz sávban az 5.150 nemzetközi lábjegyzet alapján ipari, tudományos, 
orvosi, háztartási és más nagyfrekvenciás berendezések is üzemben tarthatók. 

 
H38 A 6. melléklet 1. pontjában felsorolt sávok és frekvenciák az ott meghatározottak 

szerint a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) általános (távmér , távirányító, 
riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel 
kijelöltek. 

 
H39 A 7000–7100 kHz, 14 000–14 250 kHz, 18 068–18 168 kHz, 21 000–21 450 kHz, 

24 890–24 990 kHz, 28–29,7 MHz, 144–146 MHz, 24–24,05 GHz, 47–47,2 GHz, 
77,5–78 GHz, 134–136 GHz és a 248–250 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 
435–438 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 1260–1270 
MHz (Föld– r irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 2400–
2450 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5650–5670 MHz 
(Föld– r irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5830–5850 
MHz ( r–Föld irány), 10,45–10,5 GHz, 76–77,5 GHz, 78–81,5 GHz, 136–141 GHz 
és a 241–248 GHz sáv másodlagos jelleggel a m holdas amat rszolgálat 
alkalmazásai részére kijelölt. 

 
H39A Nincs felhasználva. 
 
H39B Nincs felhasználva. 
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H40 Nincs felhasználva. 
 
H41 A 13 360–13 410 kHz, 25 550–25 670 kHz, 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 

406,1–410 MHz, 1400–1427 MHz, 1610,6–1613,8 MHz, 1660–1670 MHz, 2690–
2700 MHz, 4990–5000 MHz, 10,6–10,7 GHz, 15,35–15,4 GHz, 22,21–22,5 GHz, 
23,6–24 GHz, 31,3–31,8 GHz, 42,5–43,5 GHz, 48,94–49,04 GHz, 51,4–54,25 GHz, 
58,2–59 GHz, 64–65 GHz, 76–77,5 GHz, 79–94 GHz, 94,1–116 GHz, 130–134 
GHz, 136–158,5 GHz, 164–167 GHz, 182–185 GHz, 200–231,5 GHz, 241–248 GHz 
és a 250–275 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 37,5–38,25 MHz, 608–614 
MHz, 1718,8–1722,2 MHz, 2655–2690 MHz, 4800–4990 MHz, 14,47–14,5 GHz, 
77,5–79 GHz, 94–94,1 GHz, 123–130 GHz, 134–136 GHz és a 248–250 GHz sáv 
másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat alkalmazásai részére kijelölt. 

 
H42 A 21 870–21 924 kHz és a 23 200–23 350 kHz sáv els dleges jelleggel az 

állandóhely  szolgálat keretében kizárólag a légiforgalom biztonságával összefügg  
szolgálat nyújtására szolgáló pont-pont és pont-többpont rendszerek részére kijelölt. 

 
H43 Nincs felhasználva. 
 
H44 A 26 960–27 410 kHz sáv (kivéve a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 

kHz és a 27 195 kHz frekvenciát) az állandóhely  és a földi mozgószolgálat 
keretében CB alkalmazások részére els dleges jelleggel kijelölt az 
ECC/DEC/(11)03 Határozat alapján. 

 
H45 A 26 990–27 000 kHz, 27 040–27 050 kHz, 27 090–27 100 kHz, 27 140–27 150 

kHz, 27 190–27 200 kHz és a 34,995–35,225 MHz sáv, valamint a 40,665 MHz, 
40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvencia a kis hatótávolságú eszközök 
(SRD-k) modellirányító alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. 
melléklet 8. pontjában meghatározottak szerint. 

 
H46 A 27,5–28 MHz, 400,15–406 MHz, 1675–1700 MHz és a 35,2–36 GHz sáv a 

meteorológiát segít  szolgálat alkalmazásai részére els dleges jelleggel kijelölt. 
 
H47 A 30,3–30,5 MHz, 32,15–32,45 MHz, 41–45 MHz, 73,3–74,1 MHz, 79–79,7 MHz, 

39,5–40,5 GHz, 50,4–51,4 GHz, 71–74 GHz és a 81–84 GHz sáv az NJFA alapján 
3. típusú harmonizált NATO-sáv. 

 
H48 Nincs felhasználva. 
 
H49 A 39–39,2 MHz sáv a mozgószolgálat keretében a meteoritszóráson alapuló 

(meteor scatter) alkalmazások részére másodlagos jelleggel kijelölt az 
ERC/REC/(00)04 Ajánlás alapján. Frekvenciahasználati jog csak mozgóállomások 
részére szerezhet . 

 
H50 A 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvencia a földi 

mozgószolgálat keretében a kis hatókörzet  személyhívó alkalmazások részére 
másodlagos jelleggel kijelölt. 

 
H51 A 45–47 MHz, 225–399,9 MHz, 4400–5000 MHz, 14,62–15,23 GHz, 15,7–17,1 

GHz, 20,2–21,2 GHz, 33,4–37 GHz és a 43,5–45,5 GHz sáv (az NJFA alapján 1. 
típusú harmonizált NATO-sávok) az NJFA-ban megadott feltételekkel az ott 
meghatározott alkalmazások részére kijelölt. 

 A 14,62–14,76 GHz és a 14,923–15,18 GHz sávban frekvenciahasználati jog csak a 
frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján 
szerezhet . 
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H51A Az RR-t l eltér  nem polgári célú felosztás: a 47–48,5 MHz, 56,5–58 MHz és a 66–
68 MHz sáv els dleges jelleggel az állandóhely  és a földi mozgószolgálat számára 
van felosztva. A 48,5–56,5 MHz és az 58–66 MHz sáv a digitális átállás határnapját 
követ  naptól els dleges jelleggel az állandóhely  és a földi mozgószolgálat 
számára van felosztva. A 60–66 MHz sáv a digitális átállás határnapjáig 
másodlagos jelleggel az állandóhely  és a földi mozgószolgálat számára is fel van 
osztva. 

 
H51B A 48,5–56,5 MHz és az 58–66 MHz sávban a m sorszóró szolgálat számára a 

felosztás a digitális átállás határnapjáig hatályos. 
 
H52 A 48,5–56,5 MHz és az 58–66 MHz sáv els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat 

keretében földfelszíni analóg televízió-m sorszórás számára a digitális átállás 
határnapjáig kijelölt az 1985-ben és 2006-ban Genfben módosított 1961. évi 
Stockholmi Megállapodás alapján. Frekvenciahasználati jog nem szerezhet . 

 
H52A Nincs felhasználva. 
 
H53 Nincs felhasználva. 
 
H53A Az RR-t l eltér  polgári célú felosztás: az 50–52 MHz és a 70–70,5 MHz sáv 

másodlagos jelleggel az amat rszolgálat számára is fel van osztva. 
 
H54 Nincs felhasználva. 
 
H55 Nincs felhasználva. 
 
H56 A 73–74,8 MHz, 77–79,7 MHz és a 81,5–82 MHz sávban a polgári célú 

frekvenciafelhasználás megsz néséig a nem polgári célú alkalmazások állomásai 
nem okozhatnak káros zavarást a H57 és H58 lábjegyzet szerint m köd  
állomásoknak. 

 
H57 A 73–74,8 MHz/77,5–79,3 MHz sáv (80 MHz/A sáv) és a 77–77,5 MHz/81,5–82 

MHz sáv (80 MHz/B sáv) els dleges jelleggel a földi mozgószolgálat keretében 
egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és két-
frekvenciás, átjátszóállomással üzemel , analóg, PMR típusú földi mozgó 
rádiótelefon rendszerek részére 2012. november 30-ig kijelölt. Csak a 2011. január 
1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkez  állomások tarthatók üzemben. 
Frekvenciahasználati jog nem szerezhet . 

 
H58 A 79,3–79,7 MHz sáv egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon 

rendszerek, a 79,3–79,34 MHz sáv egyfrekvenciás, bázisállomással üzemel , 
analóg rádiós személyhívó rendszerek részére els dleges jelleggel a földi 
mozgószolgálat keretében 2012. november 30-ig kijelölt. Csak a 2011. január 1-jén 
érvényes rádióengedéllyel rendelkez  állomások tarthatók üzemben. 
Frekvenciahasználati jog nem szerezhet . 

 
H59 Nincs felhasználva. 
 
H60 Nincs felhasználva. 
 
H61 A 87,5–108 MHz sáv a m sorszóró szolgálat keretében URH-FM rádió-m sorszórás 

részére els dleges jelleggel kijelölt „Az URH rádióm sorszórás tervezésével 
megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) (Genf, 
1984)” által meghatározottak alapján. 
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H61A Az RR-t l eltér  polgári célú felosztás: a 87,5–108 MHz sáv másodlagos jelleggel a 
földi mozgószolgálat számára is fel van osztva. 

 
H61B A 87,5–108 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében a PMSE alkalmazások 

részére másodlagos jelleggel kijelölt. 
 
H61C A 87,5–108 MHz, 863–865 MHz és az 1795–1800 MHz sáv a kis hatótávolságú 

eszközök (SRD-k) vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazásai részére 
harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 13. pontjában meghatározottak szerint. 

 
H62 A 137–137,025 MHz ( r–Föld irány), 137,175–137,825 MHz ( r–Föld irány), 148–

150,05 MHz (Föld– r irány), 399,9–400,05 MHz (Föld– r irány) és a 400,15–401 
MHz ( r–Föld irány) sáv els dleges jelleggel, továbbá a 137,025–137,175 MHz ( r–
Föld irány), 137,825–138 MHz ( r–Föld irány), 312–315 MHz (Föld– r irány) és a 
387–390 MHz ( r–Föld irány) sáv másodlagos jelleggel a m holdas mozgószolgálat 
keretében NGSO m holdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem 
hangátviteli célú alkalmazásai részére kijelölt az ERC/DEC/(99)06 Határozat 
alapján. 

 A rendszerek végfelhasználói állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 
ugyanabban a sávban m köd  más rádiószolgálatok állomásainak, és azokkal 
szemben nem tarthatnak igényt védelemre. 

 
H63 A 137–138 MHz ( r–Föld irány), 400,15–401 MHz ( r–Föld irány), 401–403 MHz 

(Föld– r irány), 1670–1710 MHz ( r–Föld irány), 7450–7550 MHz ( r–Föld irány), 
7750–7850 MHz ( r–Föld irány), 8175–8215 MHz (Föld– r irány) és a 18,1–18,4 
GHz ( r–Föld irány) sáv els dleges jelleggel, továbbá a 460–470 MHz ( r–Föld 
irány) sáv másodlagos jelleggel a m holdas meteorológiai szolgálat alkalmazásai 
részére kijelölt. 

 
H63A Nincs felhasználva. 
 
H63B Nincs felhasználva. 
 
H64 A 146–146,5 MHz, és a 149,4–149,9 MHz sáv, valamint a 159,56875 MHz és a 

159,58125 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, 
analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, 
bázisállomással üzemel , analóg rádiós személyhívó rendszerek részére 
els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H64A A 146,5–146,8 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, digitális, 

PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással 
üzemel , digitális rádiós személyhívó rendszerek részére els dleges jelleggel 
kijelölt. 

 
H64B A 146,8–147,6/151,4–152,2 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében 

kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , digitális, PMR típusú földi mozgó 
rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H64C A 147,6–148/152,2–152,6 MHz sávban a földi mozgószolgálat keretében 

kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , analóg, PMR típusú földi mozgó 
rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 
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H64D A 148–148,2125 MHz és a 148,2375–149,4 MHz sáv els dleges jelleggel a földi 
mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó 
rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemel , analóg rádiós 
személyhívó rendszerek, valamint a H64E lábjegyzetben megadott alkalmazástól 
eltér  kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek 
részére 2015. december 31-ig kijelölt. 

 
H64E A 148–148,2125/152,6–152,8125 MHz és a 148,2375–149,4/152,8375–154 MHz 

sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , 
analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére els dleges 
jelleggel kijelölt. 

 
H65 A 148,225 MHz, 152,81875 MHz, 152,83125 MHz, 166,625 MHz és a 166,825 MHz 

frekvencia a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg és digitális, 
PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H66 A 148,250 MHz, 148,350 MHz, 148,400 MHz, 148,450 MHz és a 148,550 MHz 

frekvencia a földi mozgószolgálat keretében rádiós személyhívó rendszerek 
válaszadói részére másodlagos jelleggel kijelölt. 

 
H67 A 148,7–149,4/153,3–154 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében 

kétfrekvenciás, digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek 
részére els dleges jelleggel tervezett. 

 
H68 Az 1164–1260 MHz ( r–Föld irány), 1559–1610 MHz ( r–Föld irány), 5000–5010 

MHz (Föld– r irány) és az 5010–5030 MHz ( r–Föld irány) sáv els dleges jelleggel, 
továbbá az 1300–1350 MHz (Föld– r irány) sáv másodlagos jelleggel a m holdas 
rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai részére kijelölt. 

 A 149,9–150,05 MHz és a 399,9–400,05 MHz sáv els dleges jelleggel a m holdas 
rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai részére 2014. december 31-ig kijelölt. 

 
H69 A 154–156 MHz, 169,8125–174 MHz, 270,25–275,25 MHz, 318,25–328,25 MHz, 

406,1–417 MHz, 420–427 MHz, 432–438 MHz, 440–442 MHz, 445–447 MHz, 
1350–1375 MHz, 1492–1518 MHz, 2245–2300 MHz és a 2370–2483,5 MHz sáv 
nem polgári célra kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátviteli 
alkalmazások részére harmadlagos jelleggel kijelölt. 

 A 150,05–151,4 MHz és a 167,3–169,4 MHz sáv harmadlagos jelleggel a nem 
polgári célú kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátviteli 
alkalmazások részére 2018. december 31-ig kijelölt. 

 
H69A Nincs felhasználva. 
 
H69B A 150,05–151,4 MHz, 154–156 MHz és a 167,3–169,4 MHz sáv a polgári célú földi 

mozgószolgálati rendszerek részére els dleges jelleggel tervezett. 
 
H70 Az RR-t l eltér  nem polgári célú felosztás: a 154–156 MHz, 169,8125–174 MHz, 

830–846 MHz, 862–864,1 MHz, 869–873 MHz és a 6425–7075 MHz sáv els dleges 
jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is fel van osztva. A 830–846 MHz sáv a 
digitális átállás határnapjáig, a 862–864,1 MHz és a 869–873 MHz sáv várhatóan 
2015. december 31-ig, a 154–156 MHz, 169,8125–174 MHz és a 6425–7075 MHz 
sáv várhatóan 2018. december 31-ig a radarok részére els dleges jelleggel kijelölt. 
A sávokban csak a 2008. január 1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkez  
radarállomások tarthatók üzemben.  

 A 154–156 MHz, 169,8125–174 MHz, 830–846 MHz és a 6425–7075 MHz sávban 
frekvenciahasználati jog nem szerezhet . 

 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38521

H71 A 156–156,375/160,6–160,975 MHz és a 156,875–157,45/161,475–162,05 MHz 
sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , 
analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére els dleges 
jelleggel kijelölt. 

 
H72 A 156,0125–156,4875 MHz, 157,0375–157,0875 MHz, 160,6125–160,9625 MHz és 

a 161,6375–161,6875 MHz sáv, valamint a 156,625 MHz, 156,725 MHz, 156,775 
MHz, 156,825 MHz, 156,875 MHz, 156,975 MHz, 157,175 MHz, 157,275 MHz, 
157,325 MHz, 157,375 MHz, 157,425 MHz, 161,575 MHz, 161,775 MHz, 161,875 
MHz és a 161,925 MHz frekvencia a belvízi mozgószolgálat alkalmazásai részére 
els dleges jelleggel tervezett az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 
2000/637/EK Határozata, valamint a „Körzeti megállapodás a belvízi hajózás 
rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)” alapján. 

 
H73 A 156,300 MHz, 156,375 MHz, 156,450 MHz és a 156,625 MHz frekvencia a belvízi 

mozgószolgálat keretében segélykér  rádiórendszerek részére els dleges jelleggel 
kijelölt, egyeztetett keresési és mentési munkálatok forgalmának lebonyolítására. 

 
H74 A 156,375–156,7625 MHz, 156,8375–156,875 MHz, 160,975–161,475 MHz és a 

165,2–167,3 MHz sáv – a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvencia kivételével – 
a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, bázisállomással üzemel , analóg 
rádiós személyhívó rendszerek és egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó 
rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H75 A 156,4875–156,7625 MHz, 156,8375–157,4125 MHz és a 161,4875–162,0125 

MHz sáv, valamint a 156,8 MHz frekvencia a belvízi mozgószolgálat alkalmazásai 
részére els dleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a 
„Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. 
április 6.)” alapján. 

 A 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvencia a belvízi mozgószolgálat keretében az 
egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követ  rendszer (AIS) részére 
els dleges jelleggel kijelölt az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 
2000/637/EK Határozata, az ERC/DEC/(99)17 Határozat, valamint a „Körzeti 
megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)” 
alapján. 

 
H75A Az RR-t l eltér  polgári célú felosztás: a 156,5125–156,5375 MHz sáv els dleges 

jelleggel a földi mozgószolgálat számára is fel van osztva. Ennek a sávnak a földi 
mozgószolgálat által történ  használata nem okozhat káros zavarást a méteres 
(VHF) sávú tengeri mozgószolgálatnak, és azzal szemben nem tarthat igényt 
védelemre. 

 
H76 A 157,45–159,5625/162,05–164,1625 MHz és a 159,5875–160,6/164,1875–165,2 

MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással 
üzemel , analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére 
els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H76A Nincs felhasználva. 
 
H77 A 164,175 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében nyomon követésre és 

tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az 
ITU-R M.1746 Ajánlás alapján. 

 
H78 Nincs felhasználva. 
 
H78A Nincs felhasználva. 
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H78B Nincs felhasználva. 
 
H78C A 169,475–169,4875 MHz, 169,5875–169,6 MHz, 868,6–868,7 MHz, 869,2–869,4 

MHz és a 869,65–869,7 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) riasztó 
alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 7. pontjában 
meghatározottak szerint. 

 
H78D A 169,6125–169,6375 MHz, 169,7125–169,7625 MHz és a 169,7875–169,8125 

MHz sáv nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek, a 
169,6375–169,7125 MHz és a 169,7625–169,7875 MHz sáv ideiglenes (kísérleti 
vagy 30 napot el nem ér ) használatú PMR rendszerek részére a légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében els dleges jelleggel kijelölt 
a Bizottság 2005/928/EK Határozata és az ECC/DEC/(05)02 Határozat alapján. 

 A 169,6375–169,7125 MHz és a 169,7625–169,7875 MHz sáv a légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében tárgyak felkutatására 
szolgáló rendszerek, személyhívó rendszerek és PMR rendszerek részére 
els dleges jelleggel tervezett a Bizottság 2005/928/EK Határozata és az 
ECC/DEC/(05)02 Határozat alapján. 

 
H79 A 169,8125–174 MHz sáv polgári célra els dleges jelleggel a földi mozgószolgálat 

keretében kizárólag a társadalmi (polgári) önvédelmi szervezetek egyfrekvenciás, 
analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerei részére kijelölt a 
frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak megfelel en. A sáv az 
egyéb polgári célú földi mozgószolgálati rendszerek részére els dleges jelleggel 
tervezett. 

 
H80 A 174–230 MHz és a 470–790 MHz sáv a m sorszóró szolgálat keretében a 

földfelszíni digitális m sorszórás részére els dleges jelleggel kijelölt a 2006. évi 
Genfi Körzeti Megállapodás alapján. 

 A 790–862 MHz sáv els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat keretében a 
földfelszíni digitális m sorszórás részére a digitális átállás határnapjáig kijelölt a 
2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás feltételeivel. 

 
H80A A 174–230 MHz és a 478–862 MHz sáv els dleges jelleggel a m sorszóró szolgálat 

keretében a földfelszíni analóg televízió-m sorszórás részére a digitális átállás 
határnapjáig kijelölt a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján. 

 A 174–230 MHz és a 478–862 MHz sávban analóg televízió-m sorszóró adó 
részére frekvenciahasználati jog csak a földfelszíni digitális m sorszórás 
bevezetéséhez, frekvenciacsere céljából szerezhet . 

 
H81 A 190–214 MHz sáv a mozgószolgálat keretében, területi korlátozással 

televízióhíranyag-átvitel részére másodlagos jelleggel kijelölt. 
 
H82 A 214–223 MHz sáv a mozgószolgálat keretében, területi korlátozással 

rádióhíranyag-átvitel részére másodlagos jelleggel kijelölt. 
 
H83 Nincs felhasználva. 
 
H84 Nincs felhasználva. 
 
H85 Nincs felhasználva. 
 
H86 Nincs felhasználva. 
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H87 A 380–385/390–395 MHz sáv a mozgószolgálat keretében az egységes digitális 
rádiótávközl  rendszer (EDR) részére els dleges jelleggel kijelölt az 
ERC/DEC/(01)19, ECC/DEC/(06)05 és az ECC/DEC/(08)05 Határozat alapján. 

 
H88 A 400,05–400,15 MHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 4200–4204 MHz ( r–Föld 

irány), 6425–6429 MHz (Föld– r irány), 13,4–14 GHz (Föld– r irány), 20,2–21,2 
GHz ( r–Föld irány), 25,25–27 GHz (Föld– r irány) és a 30–31,3 GHz ( r–Föld 
irány) sáv másodlagos jelleggel a m holdas hiteles frekvenciák és órajelek 
szolgálatának alkalmazásai részére kijelölt. 

 
H89 A 401–403 MHz (Föld– r irány), 2025–2110 MHz (Föld– r irány), 2200–2290 MHz 

( r–Föld irány), 8025–8400 MHz ( r–Föld irány), 25,5–27 GHz ( r–Föld irány), 40–
40,5 GHz (Föld– r irány) és a 65–66 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá az 
1525–1535 MHz, 13,75–14 GHz, 28,5–30 GHz (Föld– r irány) és a 37,5–40,5 GHz 
( r–Föld irány) sáv másodlagos jelleggel a m holdas Föld-kutató szolgálat 
alkalmazásai részére kijelölt. 

 
H90 Nincs felhasználva. 
 
H91 A 410–415/420–425 MHz sáv a nem polgári célú földi mozgószolgálat keretében 

szélessávú, valamint az ECC/DEC/(08)05 Határozat alapján szélesebb sávú 
digitális PPDR rádiórendszerek részére els dleges jelleggel tervezett. 

 
H92 Nincs felhasználva. 
 
H93 Nincs felhasználva. 
 
H93A A 417–417,25/427–427,25 MHz és a 418,85–419,8/428,85–429,8 MHz sáv a földi 

mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , 
keskenysávú digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére 
els dleges jelleggel kijelölt az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján. 

 
H93B A 417,25–417,85/427,25–427,85 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében 

kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , keskeny- vagy szélesebb sávú digitális, 
PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel 
kijelölt az ECC/DEC/(04)06 és az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján. 

 
H94 A 417,85–418,85/427,85–428,85 MHz és a 419,85–419,95/429,85–429,95 MHz 

sáv, valamint Budapest közigazgatási területén kívül a 419,8–419,85/429,8–429,85 
MHz és a 419,95–420/429,95–430 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében 
kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , analóg, valamint keskeny- és 
szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek 
részére els dleges jelleggel tervezett az ECC/DEC/(04)06 és az ECC/DEC/(06)06 
Határozat alapján. 

 
H94A A 419,8–419,85/429,8–429,85 MHz és a 419,95–420/429,95–430 MHz sáv a földi 

mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , 
keskenysávú digitális, PMR típusú, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt 
kiszolgáló földi mozgó rádiótelefon rendszer részére els dleges jelleggel kijelölt 
Budapest közigazgatási területén az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján. 
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H95 A 442–445/447–450 MHz sáv – a 444,3875–444,4125 MHz sáv kivételével – az 
állandóhely  szolgálat keretében pont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy- és 
kétfrekvenciás rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 A 444,3875–444,4125 MHz sáv els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat 
keretében pont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy- és kétfrekvenciás 
rádiótelefon rendszerek részére 2012. december 31-ig kijelölt. A sávban csak a 
2008. október 15-én érvényes rádióengedéllyel rendelkez  állomások tarthatók 
üzemben, és frekvenciahasználati jog nem szerezhet . 

 
H96 A 444,3875–444,4125 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében bázisállomással 

üzemel , analóg rádiós személyhívó rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 
 
H96A A 444,5–445 MHz és a 449,5–450 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében egy- 

és kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , keskenysávú analóg és digitális, 
PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H96B Nincs felhasználva. 
 
H97 A 446–446,1 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében analóg kis hatótávolságú 

üzleti rádió (analóg PMR 446) alkalmazások részére harmadlagos jelleggel kijelölt 
az ERC/DEC/(98)25 Határozat alapján. 

 
H97A A 446,1–446,2 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében digitális kis hatótávolságú 

üzleti rádió (digitális PMR 446) alkalmazások részére harmadlagos jelleggel kijelölt 
az ECC/DEC/(05)12 Határozat alapján. 

 
H98 A 450–457,38/460–467,38 MHz sáv az állandóhely  és a földi mozgószolgálat 

keretében országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer részére 
els dleges jelleggel tervezett. 

 
H99 Nincs felhasználva. 
 
H100 A 451,3–452,74/461,3–462,74 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében 

kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , analóg, PMR típusú földi mozgó 
rádiótelefon rendszerek részére 2013. március 31-ig els dleges jelleggel, 2013. 
április 1-jét l 2013. június 30-ig másodlagos jelleggel kijelölt. 

 
H101 Nincs felhasználva. 
 
H102 A 457,38–458,48/467,38–468,48 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében egy- és 

kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és az UIC 
751-3 ORI (4. kiadás) m szaki szabályzat alapján analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) 
földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H103 Nincs felhasználva. 
 
H104 A 458,48–458,5625 MHz és a 468,48–468,5625 MHz sáv a földi mozgószolgálat 

keretében analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és 
bázisállomással üzemel , analóg rádiós személyhívó rendszerek részére 
els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H104A A 458,5625–460/468,5625–470 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében 

kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemel , analóg, PMR típusú földi mozgó 
rádiótelefon rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. 
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H105 A 460–470 MHz és az 1690–1710 MHz sáv ( r–Föld irány) a m holdas 
meteorológiai szolgálattól eltér  m holdas Föld-kutató szolgálat alkalmazásai 
részére másodlagos jelleggel kijelölt. 

 
H106 Nincs felhasználva. 
 
H107 Az RR-t l eltér  nem polgári célú felosztás: a 472–476 MHz sáv másodlagos 

jelleggel az állandóhely  és a mozgószolgálat számára is fel van osztva. 
 
H108 Nincs felhasználva. 
 
H109 Nincs felhasználva. 
 
H110 A 470–790 MHz (21–60. tv-csatorna) sáv az állandóhely  szolgálat keretében, 

területi korlátozással rádió- és televízióhíranyag-átvitel részére másodlagos jelleggel 
kijelölt. 

 A 790–798 MHz (61. tv-csatorna), 814–830 MHz (64–65. tv-csatorna) és a 846–862 
MHz (68–69. tv-csatorna) sáv az állandóhely  szolgálat keretében, területi 
korlátozással rádió- és televízióhíranyag-átvitel részére a digitális átállás 
határnapjáig másodlagos jelleggel kijelölt. 

 
H110A Az RR-t l eltér  polgári célú felosztás 2015. június 16-ig: a 790–862 MHz sáv 

els dleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is 
fel van osztva az 5.316A nemzetközi lábjegyzetben meghatározott feltételekkel. 

 
H110B A 790–862 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 

az állandóhely  szolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközl  hálózatok 
részére els dleges jelleggel tervezett a Bizottság 2010/267/EU Határozata és az 
ECC/DEC/(09)03 Határozat alapján, beleértve az IMT rendszereket is. 

 
H111 A 830–846 MHz sávban a digitális átállás határnapjáig frekvenciahasználati jog csak 

a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján 
szerezhet . 

 
H112 A 830–846 MHz sáv a digitális átállás határnapjáig, a 862–864,1 MHz és a 869–

873 MHz sáv várhatóan 2015. december 31-ig a nem polgári célú légi 
rádiónavigáció szolgálat keretében földi telepítés  és légijárm -fedélzeti 
rádiónavigációs eszközök részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H113 Nincs felhasználva. 
 
H114 Nincs felhasználva. 
 
H114A A 865–868 MHz és a 2446–2454 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) 

rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel 
kijelölt a 6. melléklet 11. pontjában meghatározottak szerint. 

 
H115 Nincs felhasználva. 
 
H116 A 870–873/915–918 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében szélesebb sávú 

digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére els dleges 
jelleggel tervezett az ECC/DEC/(04)06 Határozat alapján. 

 
H116A A 873–876/918–921 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében szélesebb sávú 

digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek, beleértve a 
GSM-R páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszert is, részére els dleges 
jelleggel tervezett az ECC/DEC/(04)06 Határozat alapján. 
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H117 A 876–880/921–925 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében a GSM-R 

páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer részére els dleges jelleggel 
kijelölt az ECC/DEC/(02)05 Határozat alapján. 

 A 876,0125 MHz, 876,0250 MHz, 876,0375 MHz, 876,0500 MHz és a 876,0625 
MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében a GSM-R rendszer DMO 
alkalmazásai részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H118 Nincs felhasználva. 
 
H119 A 880–915/925–960 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz sáv a légi 

mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében a GSM-, az UMTS-, az 
LTE- és a WiMAX-rendszer részére els dleges jelleggel kijelölt, valamint az említett 
rendszerek mellett m ködtethet , elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására 
alkalmas egyéb földfelszíni rendszer részére els dleges jelleggel tervezett a Tanács 
2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 87/372/EGK 
irányelve, a Bizottság 2009/766/EK Határozata és 2011/251/EU végrehajtási 
határozata, valamint az ERC/DEC/(94)01, ERC/DEC/(95)03, ERC/DEC/(97)02 és 
az ECC/DEC/(06)13 Határozat alapján. 

 
H120 Nincs felhasználva. 
 
H121 Nincs felhasználva. 
 
H122 Nincs felhasználva. 
 
H122A A 960–1215 MHz sáv a JTIDS/MIDS részére harmadlagos jelleggel kijelölt az NJFA 

alapján és a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak 
megfelel en. 

 
H123 Az 1215–1300 MHz, 5250–5570 MHz, 8550–8650 MHz, 9300–9800 MHz, 13,25–

13,75 GHz, 17,2–17,3 GHz és a 35,5–36 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 
432–438 MHz, 3100–3300 MHz, 9800–9900 MHz és a 24,05–24,25 GHz sáv 
másodlagos jelleggel a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) alkalmazásai részére 
kijelölt. 

 
H124 Az 1215–1300 MHz, 5255–5570 MHz, 8550–8650 MHz, 9300–9800 MHz, 13,25–

13,4 GHz, 17,2–17,3 GHz és a 35,5–36 GHz sáv els dleges jelleggel, továbbá a 
3100–3300 MHz és a 9800–9900 MHz sáv másodlagos jelleggel az rkutatási 
szolgálat (aktív) alkalmazásai részére tervezett. 

 
H125 Nincs felhasználva. 
 
H126 Nincs felhasználva. 
 
H127 Az 1400–1427 MHz, 1660,5–1668,4 MHz, 2690–2700 MHz, 10,6–10,7 GHz, 15,35–

15,4 GHz, 21,2–21,4 GHz, 22,21–22,5 GHz, 23,6–24 GHz, 31,3–31,8 GHz, 36–37 
GHz, 50,2–50,4 GHz, 52,6–59,3 GHz, 86–92 GHz, 100–102 GHz, 105–122,25 GHz, 
148,5–151,5 GHz, 155,5–158,5 GHz, 164–167 GHz, 174,8–191,8 GHz, 200–209 
GHz, 217–231,5 GHz, 235–238 GHz és a 250–252 GHz sáv els dleges jelleggel, 
továbbá az 1370–1400 MHz, 2640–2690 MHz, 4950–5000 MHz, 15,2–15,35 GHz 
és a 18,6–18,8 GHz sáv másodlagos jelleggel az rkutatási szolgálat (passzív) 
alkalmazásai részére kijelölt. 
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H128 Az 1400–1427 MHz, 2690–2700 MHz, 10,6–10,7 GHz, 15,35–15,4 GHz, 18,6–18,8 
GHz, 21,2–21,4 GHz, 22,21–22,5 GHz, 23,6–24 GHz, 31,3–31,8 GHz, 36–37 GHz, 
50,2–50,4 GHz, 52,6–59,3 GHz, 86–92 GHz, 100–102 GHz, 109,5–111,8 GHz, 
114,25–122,25 GHz, 148,5–151,5 GHz, 155,5–158,5 GHz, 164–167 GHz, 174,8–
191,8 GHz, 200–209 GHz, 226–231,5 GHz, 235–238 GHz és a 250–252 GHz sáv 
els dleges jelleggel, továbbá az 1370–1400 MHz, 2640–2690 MHz, 4950–4990 
MHz és a 15,2–15,35 GHz sáv másodlagos jelleggel a m holdas Föld-kutató 
szolgálat (passzív) alkalmazásai részére kijelölt. 

 
H129 Az 1375–1400 MHz és az 1427–1452 MHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében 

állandó telephely , digitális pont-pont és pont-többpont rendszerek részére 
els dleges jelleggel kijelölt a CEPT T/R 13-01 Ajánlás 2. ajánlási pontja alapján. 

 
H130 Az 1400–1727 MHz, 101–120 GHz és a 197–220 GHz sáv a Földön kívüli forrásból 

származó szándékos adások passzív kutatásának céljára els dleges jelleggel 
kijelölt. 

 
H131 Nincs felhasználva. 
 
H132 Az 1452–1479,5 MHz sáv a m sorszóró szolgálat keretében földfelszíni mobil 

multimédia rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt a CEPT T-DAB Tervez  
Értekezleten aláírt és 2007-ben Konstancán a CEPT Többoldalú Értekezleten 
módosított Különleges Megállapodás (Maastricht, 2002) alapján. 

 
H133 Az 1479,5–1492 MHz sáv a m holdas m sorszóró szolgálat keretében m holdas 

digitális hangm sorszórás (S-DAB) részére els dleges jelleggel tervezett az 
ECC/DEC/(03)02 Határozat alapján. 

 
H134 Nincs felhasználva. 
 
H135 Nincs felhasználva. 
 
H136 Az 1518–1525 MHz ( r–Föld irány) és az 1670–1675 MHz (Föld– r irány) sáv az 

ECC/DEC/(04)09 Határozat alapján, az 1610–1626,5 MHz (Föld– r irány), és a 
2483,5–2500 MHz ( r–Föld irány) sáv az ECC/DEC/(09)02 Határozat alapján, 
valamint az 1525–1544 MHz ( r–Föld irány), 1545–1559 MHz ( r–Föld irány), 
1626,5–1645,5 MHz (Föld– r irány) és az 1646,5–1660,5 MHz (Föld– r irány) sáv 
az ECC/DEC/(07)04 és az ECC/DEC/(07)05 Határozat alapján els dleges jelleggel, 
továbbá az 1613,8–1626,5 MHz ( r–Föld irány) sáv az ECC/DEC/(09)02 Határozat 
alapján másodlagos jelleggel m holdas mozgószolgálati rendszerek részére kijelölt. 
Az 1610–1626,5 MHz (Föld– r irány), 1613,8–1626,5 MHz ( r–Föld irány) és a 
2483,5–2500 MHz ( r–Föld irány) sávban frekvenciahasználati jog csak 
végfelhasználói állomások részére szerezhet . 

 A végfelhasználói állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a 
sávban m köd  más els dleges rádiószolgálat állomásainak, és azokkal szemben 
nem tarthatnak igényt védelemre. 

 
H137 Az 1545–1555 MHz ( r–Föld irány) és az 1646,5–1656,5 MHz (Föld– r irány) sáv a 

m holdas mozgószolgálat keretében légijárm vek együttes beszéd- és adatátviteli 
célú rtávközlési rendszerei részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H138 Nincs felhasználva. 
 
H139 Az 1610–1626,5 MHz (Föld– r irány), 2483,5–2500 MHz ( r–Föld irány) és az 

5150–5216 MHz ( r–Föld irány) sáv a m holdas rádiómeghatározó szolgálat 
alkalmazásai részére másodlagos jelleggel kijelölt. 
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H140 Nincs felhasználva. 
 
H141 Nincs felhasználva. 
 
H142 Az 1670–1675 MHz és az 1800–1805 MHz sáv a mozgószolgálat keretében 

jöv beni harmonizált európai felhasználás részére els dleges jelleggel tervezett az 
ECC/DEC/(02)07 Határozat alapján. 

 
H143 Nincs felhasználva. 
 
H143A Az 1710–1785/1805–1880 MHz sáv a mozgószolgálat keretében a légijárm veken 

hozzáférhet  mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA 
rendszer részére harmadlagos jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/294/EK Határozata 
és az ECC/DEC/(06)07 Határozat alapján. 

 
H144 Nincs felhasználva. 
 
H145 Az 1880–1900 MHz sáv az állandóhely  és a mozgószolgálat keretében a digitális 

európai zsinórnélküli távközlés (DECT) rendszerei részére els dleges jelleggel 
kijelölt a Tanács 91/287/EGK irányelve, valamint az ERC/DEC/(94)03 Határozat 
alapján. 

 
H146 Az 1900–1980 MHz és a 2110–2170 MHz sáv az állandóhely  és a mozgószolgálat 

keretében IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek részére els dleges jelleggel 
kijelölt az ECC/DEC/(06)01 Határozat alapján. 

 A 2010–2025 MHz sáv az állandóhely  és a mozgószolgálat keretében 
IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek részére els dleges jelleggel tervezett az 
ECC/DEC/(06)01 Határozat alapján. 

 
H147 Nincs felhasználva. 
 
H148 Az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sáv m holdas mozgószolgálati 

rendszerek és kiegészít  földfelszíni komponenseik (CGC) részére els dleges 
jelleggel kijelölt a Bizottság 2007/98/EK Határozata és az ECC/DEC/(06)09 
Határozat alapján. 

 
H149 Nincs felhasználva. 
 
H150 A 2070–2110 MHz és a 2245–2290 MHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében 

digitális pont-pont rendszerek részére másodlagos jelleggel kijelölt a CEPT T/R 
13-01 Ajánlás 3. ajánlási pontja alapján. 

 
H150A Az RR-t l eltér  nem polgári célú felosztás: a 2170–2200 MHz sáv másodlagos 

jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is fel van osztva. 
 
H151 Az RR-t l eltér  nem polgári célú felhasználás miatt a 2200–2300 MHz, 6425–7075 

MHz, 7750–8275 MHz és a 13,045–13,185 GHz sávban polgári célú felhasználásra 
(kivéve a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) 6425–7075 MHz és 7750–8275 MHz 
sávban m köd  általános, valamint 6425–7000 MHz sávban m köd  
rádiómeghatározó alkalmazásait, továbbá az ultraszéles sávú (UWB) technológiát 
használó kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) alkalmazásait) frekvenciahasználati 
jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján 
szerezhet . 
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H151A A 2300–2370 MHz sáv tervezett, a 2370–2400 MHz sáv kijelölt els dleges jelleggel 
az állandóhely  és a mozgószolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközl  
hálózatok részére, beleértve az IMT rendszereket és az állandó és változó 
telephely , valamint mozgószolgálati digitális szélessávú vezetéknélküli hozzáférési 
(BWA) rendszereket (így a WiMAX, WiBro és LTE rendszereket) is. 

 
H152 Nincs felhasználva. 
 
H153 A 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz és az 57–66 GHz sáv a kis 

hatótávolságú eszközök (SRD-k) szélessávú adatátviteli alkalmazásai részére 
harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 3. pontjában meghatározottak szerint. 

 A 17,1–17,3 GHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) vezetéknélküli 
hozzáférési rendszer (WAS) alkalmazásai – beleértve a rádiós helyi hálózatokat 
(RLAN) is – részére harmadlagos jelleggel tervezett az ERC/REC 70-03 Ajánlás 3. 
melléklete alapján. 

 
H154 A 2400–2483,5 MHz, 4500–7000 MHz, 8500–10 600 MHz, 13,4–14 GHz, 17,1–17,3 

GHz, 24,05–27 GHz, 57–64 GHz és a 75–85 GHz sáv a kis hatótávolságú eszközök 
(SRD-k) rádiómeghatározó alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. 
melléklet 6. pontjában meghatározottak szerint. 

 
H155 A 2500–2690 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 

az állandóhely  szolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközl  hálózatok 
részére els dleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/477/EK Határozata alapján, 
beleértve az állandó és változó telephely , valamint mozgószolgálati digitális 
szélessávú átviteli rendszereket (így LTE és WiMAX rendszereket, valamint az 
ECC/DEC/(02)06 és az ECC/DEC/(05)05 Határozat alapján UMTS földfelszíni 
rendszereket) is. 

 
H156 Nincs felhasználva. 
 
H157 A 2700–2900 MHz és az 5600–5650 MHz sáv a rádiólokáció szolgálat keretében a 

meteorológiai célú földi telepítés  radarok részére els dleges jelleggel kijelölt. 
 
H158 A 3400–4200 MHz ( r–Föld irány), továbbá az 5725–7075 MHz (Föld– r irány) sáv 

a m holdas állandóhely  szolgálat alkalmazásai részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 A VSAT földi állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban 
m köd  más rádióalkalmazások állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak 
igényt védelemre. 

 
H159 A 3400–4200 MHz, 10,7–12,75 GHz, 17,3–20,2 GHz, 39,5–40,5 GHz, 47,5–47,9 

GHz, 48,2–48,54 GHz és a 49,44–50,2 GHz sávban ( r–Föld irány), valamint a 
12,75–13,25 GHz, 13,75–14,5 GHz, 27,5–31 GHz sávban (Föld– r irány) a 
m holdas állandóhely  szolgálat nem koordinált állomása nem okozhat káros 
zavarást más rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat más állomásának, 
és azokkal szemben nem tarthat igényt védelemre. 

 
H160 A 3400–3800 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint 

az állandóhely  szolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközl  hálózatok 
részére els dleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/411/EK Határozata alapján, 
beleértve az ECC/DEC/(07)02 Határozat alapján az állandó és változó telephely  
digitális, pont-pont és pont-többpont struktúrájú, valamint mozgószolgálati 
szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszereket (így LTE és WiMAX 
rendszereket) is. 
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H161 Az RR-t l eltér  polgári célú felosztás: a 3600–3800 MHz-es sáv a légi 
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára els dleges jelleggel van 
felosztva. 

 
H162 Nincs felhasználva. 
 
H163 A 3800–4200 MHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében digitális pont-pont 

rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 12-08 Ajánlás 2. 
ajánlási pontja alapján. 

 
H164 Az 5091–5250 MHz és a 29,1–29,5 GHz sáv (Föld– r irány), valamint az 5150–

5216 MHz, 6700–7075 MHz és a 19,3–19,7 GHz sáv ( r–Föld irány) a m holdas 
állandóhely  szolgálat keretében a m holdas mozgószolgálat NGSO m holdas 
rendszereinek modulációs összeköttetései részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H165 Az 5150–5250 MHz és a 13,25–13,4 GHz sáv a légi rádiónavigáció szolgálat 

keretében, továbbá a 8500–8750 MHz, 8850–9000 MHz és a 13,4–14,3 GHz sáv a 
rádiónavigáció szolgálat keretében nem polgári célú rádiónavigációs rendszerek 
részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H165A Nincs felhasználva. 
 
H165B Nincs felhasználva. 
 
H165C Nincs felhasználva. 
 
H166 Az 5725–5875 MHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó és változó 

telephely  digitális, pont-pont, pont-többpont és általános többpont struktúrájú 
szélessávú állandóhely  vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek (beleértve 
a WiMAX rendszereket is) részére harmadlagos jelleggel kijelölt az 
ECC/REC/(06)04 Ajánlás alapján. 

 
H167 Az 5795–5815 MHz, 21,65–26,65 GHz, 63–64 GHz és a 76–81 GHz sáv a kis 

hatótávolságú eszközök (SRD-k) közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) 
alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 5. pontjában 
meghatározottak szerint. 

 A 21,65–24,25 GHz sávban m köd  kis hatótávolságú gépjárm radarok (SRR) 
közül 2013. június 30-át követ en csak az a berendezés tartható üzemben, amely 
eredetileg be volt szerelve vagy az ilyen eredeti berendezés helyett szerelik be az 
Európai Gazdasági Térségben ezen id pontot megel z en nyilvántartásba vett, 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett gépjárm be. 

 A 24,25–26,65 GHz sávban m köd  kis hatótávolságú gépjárm radarok (SRR) 
közül 2018. január 1-jét követ en csak az a berendezés tartható üzemben, amely 
eredetileg be volt szerelve vagy az ilyen eredeti berendezés helyett szerelik be az 
Európai Gazdasági Térségben ezen id pontot megel z en nyilvántartásba vett, 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett gépjárm be. Azon gépjárm vekbe 
beépített kis hatótávolságú gépjárm radar esetében azonban, amely típus-
jóváhagyási kérelmét a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk 
(6) bekezdése alapján nyújtották be és 2018. január 1. el tt hagyták jóvá, ez a 
határid  2022. január 1. 
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H167A Az 5875–5905 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) biztonsággal összefügg  alkalmazásai részére els dleges 
jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/671/EK Határozata és az ECC/DEC/(08)01 
Határozat alapján. A rendszerek állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 
ugyanabban a sávban m köd  m holdas állandóhely  szolgálat állomásainak, és 
azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre. 

 
H168 Az 5925–6425 MHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében digitális pont-pont 

rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 14-01 Ajánlás alapján. 

 
H168A Az RR-t l eltér  nem polgári célú felosztás: a 6425–7075 MHz, 7750–8275 MHz és 

a 11,7–13,25 GHz sáv els dleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára 
is fel van osztva. A 11,7–13,25 GHz sáv 2013. december 31-ig, a 6425–7075 MHz 
és a 7750–8275 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig a légi rádiónavigációs 
rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt. A sávokban csak a 2008. január 
1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkez  állomások tarthatók üzemben. 
Frekvenciahasználati jog nem szerezhet . 

 
H169 A 6425–7125 MHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , 

digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 
14-02 Ajánlás alapján. 

 
H170 A 7125–7725 MHz és a 7900–8500 MHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében 

digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az 
ECC/REC/(02)06 Ajánlás alapján. 

 
H171 A 7250–7750 MHz sáv ( r–Föld irány) és a 7900–8400 MHz sáv (Föld– r irány) a 

m holdas állandóhely  szolgálat tekintetében az NJFA alapján 1. típusú harmonizált 
NATO-sáv. A sávok ezen szolgálat alkalmazásai részére els dleges jelleggel 
kijelöltek. 

 
H172 A 7250–7300 MHz sáv ( r–Föld irány) és a 7975–8025 MHz sáv (Föld– r irány) a 

m holdas tengeri és földi mozgószolgálat tekintetében az NJFA alapján 1. típusú 
harmonizált NATO-sáv. A sávok ezen szolgálatok alkalmazásai részére els dleges 
jelleggel kijelöltek. 

 
H173 A 7300–7750 MHz sávban a m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) 

változó telephely  földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre más 
szolgálatokkal szemben. 

 
H174 A 7725–7900 MHz sáv, valamint az ERC/REC 25-10 Ajánlás alapján a 21,2–21,4 

GHz, 22,6–23 GHz és a 24,25–24,5 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében 
rádió- és televízióhíranyag- és -m sor-átvitel  részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H175 A 7900–7975 MHz és a 8025–8400 MHz sávban a m holdas állandóhely  szolgálat 

(Föld– r irány) változó telephely  földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást 
más szolgálatoknak. 

 
H176 Nincs felhasználva. 
 
H177 A 7900–8400 MHz sávban frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó 

hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhet . 
 
H178 A 9200–9500 MHz sáv a rádiónavigáció szolgálat keretében a belföldi vízi utakon a 

hajófedélzeti radarok (beleértve a fordulási sebességmér ket is) részére els dleges 
jelleggel kijelölt a Duna Bizottság Ajánlása (CD/SES 60/10) alapján. 
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H179 A 9975–10 025 MHz sáv a m holdas meteorológiai szolgálat id járási radarjai 
részére másodlagos jelleggel kijelölt. 

 
H180 A 10–10,55 GHz sáv az állandóhely  és a mozgószolgálat keretében, a 10,55–

10,68 GHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az 
állandóhely  szolgálat keretében rádió- és televízióhíranyag- és -m sor-átvitel 
részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 12-05 Ajánlás 4. ajánlási pontja 
alapján.  

 A 10,45–10,5 GHz sávban frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó 
hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhet . 

 
H181 A 10,7–11,7 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében digitális pont-pont 

rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/DEC/(00)08 Határozat 
alapján. 

 
H181A A 10,7–12,75 GHz sáv ( r–Föld irány), valamint a 12,75–13,25 GHz és a 13,75–

14,5 GHz sáv (Föld– r irány) a m holdas állandóhely  szolgálat GSO m holdas 
rendszerei részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H182 A 10,7–11,7 GHz és a 12,5–12,75 GHz sáv ( r–Föld irány) harmadlagos jelleggel, 

továbbá a 14–14,5 GHz sáv (Föld– r irány) másodlagos jelleggel a m holdas földi 
mozgószolgálati alkalmazások részére kijelölt. 

 
H182A A 10,7–11,7 GHz és a 12,5–12,75 GHz sáv ( r–Föld irány) harmadlagos jelleggel, 

továbbá a 14–14,5 GHz sáv (Föld– r irány) másodlagos jelleggel a m holdas légi 
mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei részére 
kijelölt az ECC/DEC/(05)11 Határozat alapján. 

 
H183 Nincs felhasználva. 
 
H184 Nincs felhasználva. 
 
H185 Nincs felhasználva. 
 
H186 Nincs felhasználva. 
 
H187 A 11,7–12,5 GHz és a 21,4–22 GHz sáv a m holdas m sorszóró szolgálat 

keretében a m holdas m sorszórás részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 A 12,3–12,5 GHz sávban a vev  földi állomások az ugyanabban a sávban m köd  
állandóhely  szolgálat állomásaival szemben nem tarthatnak igényt védelemre. 

 
H188 A 12,3–12,5 GHz sáv els dleges jelleggel az állandóhely  szolgálat keretében 

kizárólag a 2011. január 1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkez  budapesti, 
m sorterjesztést szolgáló pont-többpont rendszer részére kijelölt az 
ERC/DEC/(00)08 Határozat alapján. A rendszer besugárzásikörzet-határa nem 
növelhet . 

 A vev állomások az ugyanabban a sávban m köd  más rádiószolgálatok 
állomásaival szemben nem tarthatnak igényt védelemre. 

 
H189 A 12,75–13,25 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , 

digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 
12-02 Ajánlás alapján. 
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H190 A 14,5–14,76 GHz, 14,923–15,18 GHz és a 15,23–15,35 GHz sáv els dleges 
jelleggel az állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , digitális pont-pont 
rendszerek részére 2018. december 31-ig kijelölt az ITU-R F.636-3 Ajánlás alapján. 

 
H191 A 14,5–14,62 GHz és a 15,23–15,35 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében 

állandó telephely , digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt 
az ERC/REC 12-07 Ajánlás alapján. 

 A 15,23–15,35 GHz sávban 2018. december 31-ig frekvenciahasználati jog csak a 
frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján 
szerezhet . 

 
H192 Nincs felhasználva. 
 
H193 A 17,3–18,4 GHz sáv a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) keretében 

a m holdas m sorszóró szolgálat GSO m holdas rendszereinek modulációs 
összeköttetései részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H193A A 17,3–17,7 GHz, 19,7–20,2 GHz, 39,5–40,5 GHz, 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz 

és a 49,44–50,2 GHz sáv ( r–Föld irány), valamint a 27,5–27,82 GHz, 28,45–28,94 
GHz és a 29,46–30 GHz sáv (Föld– r irány) a m holdas állandóhely  szolgálat 
nagys r ség  alkalmazásai (HDFSS) részére els dleges jelleggel kijelölt az 5.516B 
nemzetközi lábjegyzet és az ECC/DEC/(05)08 Határozat alapján. 

 A HDFSS alkalmazások földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 
ugyanabban a sávban m köd  más állomásoknak, és azokkal szemben nem 
tarthatnak igényt védelemre. 

 
H194 A 17,7–19,7 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , 

digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az 
ERC/DEC/(00)07 Határozat alapján. 

 Nem polgári célú frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok 
közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhet . 

 
H194A A 17,3–20,2 GHz sáv ( r–Föld irány), valamint a 27,5–27,8285 GHz, 28,4445–

28,9485 GHz és a 29,4525–31 GHz sáv (Föld– r irány) kijelölt, a 27,8285–28,4445 
GHz és a 28,9485–29,4525 GHz sáv (Föld– r irány) tervezett els dleges jelleggel a 
m holdas állandóhely  szolgálat alkalmazásai részére az ERC/DEC/(00)07, 
ECC/DEC/(05)01 és az ECC/DEC/(05)08 Határozat alapján. 

 
H194B Nincs felhasználva. 
 
H195 Nincs felhasználva. 
 
H196 Nincs felhasználva. 
 
H197 Nincs felhasználva. 
 
H198 Nincs felhasználva. 
 
H199 A 21,2–21,4 GHz, 22,6–23 GHz és a 24,25–24,5 GHz sáv els dleges jelleggel, 

továbbá a 47,2–50,2 GHz sáv harmadlagos jelleggel a mozgószolgálat keretében 
zsinórnélküli kamerák részére kijelölt az ERC/REC 25-10 Ajánlás alapján. 

 
H200 Nincs felhasználva. 
 
H200A Nincs felhasználva. 
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H201 A 22–22,6 GHz és a 23–23,6 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó 
telephely , digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt a 
CEPT T/R 13-02 Ajánlás 1.1. ajánlási pontja alapján. 

 
H202 Az RR-t l eltér  polgári célú felosztás: a 24,25–24,5 GHz sáv els dleges jelleggel a 

mozgószolgálat számára is fel van osztva. 
 
H203 A 24,5–26,5 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében digitális pont-többpont 

rendszerek, valamint állandó telephely , digitális pont-pont rendszerek részére 
els dleges jelleggel kijelölt az ECC/REC/(11)01 Ajánlás alapján. 

 
H204 A 26,5–27,5 GHz, 30–31 GHz és az 59–61 GHz sáv az NJFA alapján 2. típusú 

harmonizált NATO-sáv. 
 
H205 Nincs felhasználva. 
 
H206 A 27,8285–28,4445 GHz és a 28,9485–29,4525 GHz sáv az ECC/DEC/(05)01 

Határozat alapján, a 31,8–33,4 GHz sáv az ERC/REC/(01)02 Ajánlás alapján az 
állandóhely  szolgálat keretében digitális pont-többpont rendszerek, valamint 
állandó telephely , digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel 
tervezett. 

 
H206A Nincs felhasználva. 
 
H207 A 31–31,3 GHz sáv az ECC/REC/(02)02 Ajánlás alapján és a 31,5–31,8 GHz sáv az 

állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , digitális pont-pont rendszerek 
részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H208 Nincs felhasználva. 
 
H209 A 37–37,926 GHz és a 38,178–39,186 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében 

állandó telephely , digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt 
az ERC/DEC/(00)02 Határozat alapján. 

 
H210 Nincs felhasználva. 
 
H211 A 39,5–40,5 GHz sáv ( r–Föld irány) az ERC/DEC/(00)02 Határozat és az NJFA 

alapján, az 50,4–51,4 GHz sáv (Föld– r irány) az NJFA alapján a m holdas 
állandóhely  szolgálat alkalmazásai részére els dleges jelleggel kijelölt. 

 
H211A A 39,5–40,5 GHz sáv ( r–Föld irány) els dleges jelleggel, továbbá az 50,4–51,4 

GHz sáv (Föld– r irány) másodlagos jelleggel a m holdas mozgószolgálat 
alkalmazásai részére kijelölt az NJFA alapján. 

 
H212 A 40,5–43,5 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében vezetéknélküli multimédia 

rendszerek (MWS) (beleértve a videom sor-elosztó rendszereket (MVDS) is), 
valamint állandó telephely , digitális pont-pont rendszerek részére els dleges 
jelleggel tervezett az ERC/DEC/(99)15 Határozat alapján. 

 
H213 A 47,2–47,5 GHz és a 47,9–48,2 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében nagy 

magasságú hordozóra telepített állomásokkal (HAPS) megvalósított rendszerek 
részére els dleges jelleggel tervezett az 5.552A nemzetközi lábjegyzet alapján. 

 
H213A A 47,2–50,2 GHz sáv a m holdas állandóhely  szolgálat (Föld– r irány) 

alkalmazásai részére els dleges jelleggel tervezett. 
 
H213B Nincs felhasználva. 
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H214 A 48,5–50,2 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , 

digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 
12-10 Ajánlás alapján. 

 
H215 Az 51,4–52,6 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , 

digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 
12-11 Ajánlás alapján. 

 
H216 Az 55,78–57 GHz sáv az állandóhely  szolgálat keretében állandó telephely , 

digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 
12-12 Ajánlás alapján. 

 
H217 Az 57–59 GHz sáv az ECC/REC/(09)01 Ajánlás alapján, a 71–76 GHz és a 81–86 

GHz sáv az ECC/REC/(05)07 Ajánlás alapján az állandóhely  szolgálat keretében 
állandó telephely , digitális pont-pont rendszerek részére polgári célra els dleges 
jelleggel kijelölt, nem polgári célra els dleges jelleggel tervezett. 

 
H218 Az 59–64 GHz sáv az ECC/REC/(09)01 Ajánlás, a 64–66 GHz sáv az 

ECC/REC/(05)02 Ajánlás alapján az állandóhely  szolgálat keretében állandó 
telephely , digitális pont-pont rendszerek részére els dleges jelleggel tervezett. 

 
H218A A 63–64 GHz sáv a földi mozgószolgálat keretében az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS) alkalmazásai részére els dleges jelleggel kijelölt az 
ECC/DEC/(09)01 Határozat alapján. 

 
H219 A 71–74 GHz sáv ( r–Föld irány) és a 81–84 GHz sáv (Föld– r irány) a m holdas 

állandóhely  szolgálat és a m holdas mozgószolgálat alkalmazásai részére 
els dleges jelleggel tervezett az NJFA alapján. 

 
H219A Nincs felhasználva. 
 
H220 A 95–100 GHz sáv a rádiólokáció szolgálat keretében radarok részére els dleges 

jelleggel tervezett az NJFA alapján. 
 



6. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez
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Kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai részére kijelölt 

frekvenciasávok és frekvenciák és a vonatkozó nemzetközi dokumentumok 
 
 

1. Általános (távmér , távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazások 
(lásd a H38 lábjegyzetet) 
 

 A B C 

1  Frekvenciasáv vagy 
frekvencia Dokumentum Megjegyzés 

2  6765–6795 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata  3  13 553–13 567 kHz 

4  

26 545 kHz, 26 595 kHz, 
26 645 kHz, 26 695 kHz, 
26 745 kHz, 27 445 kHz, 
27 495 kHz, 27 545 kHz, 
27 595 kHz, 27 645 kHz 

  

5  26 957–27 283 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata  

6  
26 995 kHz, 27 045 kHz, 
27 095 kHz, 27 145 kHz, 
27 195 kHz 

  

7  40,66–40,7 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata  

8  

40,665 MHz, 
40,675 MHz, 
40,685 MHz, 
40,695 MHz 

  

9  150,980–151,160 MHz   
10  318 MHz   

11  433,05–434,79 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata  

12  433,05–434,79 MHz   

13  863–870 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

Kivéve a 868,6–
868,7 MHz, 869,2–
869,4 MHz és a 
869,65–869,7 MHz 
sávot 

14  868–868,6 MHz 

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

 15  868,7–869,2 MHz 
16  869,4–869,65 MHz 
17  869,7–870 MHz 
18  2400–2483,5 MHz 

Videoátviteli alkal-
mazások részére 
is kijelölt sáv 

19  3100–4800 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete 

20  5725–5875 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

21  6000–9000 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete 

22  10,434–10,5 GHz  
Kizárólag videoát-
viteli alkalmazások 
részére kijelölt sáv 
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 A B C 

1  Frekvenciasáv vagy 
frekvencia Dokumentum Megjegyzés 

23  24–24,15 GHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete 
Videoátviteli alkal-
mazások részére 
is kijelölt sáv 

24  24,15–24,25 GHz 
Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

25  61–61,5 GHz 
26  122–123 GHz 
27  244–246 GHz 
 
 

2. Nyomon követ , felkutató és adatgy jt  alkalmazások 
(lásd a H15A lábjegyzetet) 
 

 A B C 
1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 

2 
Lavina vészjeladó és 
vészjelvev  
alkalmazások 

456,9–457,1 kHz Bizottság 2001/148/EK Határozata 

3 

Mér óra-leolvasó 
rendszerek, nyomon 
követésre és tárgyak 
felkutatására szolgáló 
rendszerek 

169,4–169,475 MHz Bizottság 2005/928/EK Határozata és 
az ECC/DEC/(05)02 Határozat 

 
 

3. Szélessávú adatátviteli alkalmazások 
(lásd a H153 lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 

2 

Szélessávú adat-
átviteli rendszerek és 
vezetéknélküli hozzá-
férési rendszerek 
(WAS), beleértve a 
rádiós helyi hálózato-
kat (RLAN) is 

2400–2483,5 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

3 Vezetéknélküli hozzá-
férési rendszerek 
(WAS), beleértve a 
rádiós helyi hálózato-
kat (RLAN) is 

5150–5350 MHz 

Bizottság 2005/513/EK Határozata és 
az ECC/DEC/(04)08 Határozat 4 5470–5725 MHz 

5 
Több gigabites 
WAS/RLAN 
rendszerek 

57–66 GHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 
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4. Vasúti alkalmazások 
(lásd a H19A lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 

2 Balise/Eurobalise 
rendszerek 

984–7484 kHz 
(sávközépi frekvencia: 
4234 kHz) 

ERC/REC 70-03 Ajánlás 4. melléklete 

3 

Balise/Eurobalise 
rendszerek és 
Loop/Euroloop 
aktiváló rendszerek 

27 090–27 100 kHz 
(sávközépi frekvencia: 
27 095 kHz) 

4 Loop/Euroloop 
rendszerek 

7300–23 000 kHz 
(közepes frekvencia: 
13 547 kHz) 

5 
Automatikus 
vasútikocsi-
azonosítók (AVI) 

2446–2454 MHz 

 
 

5. Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások 
(lásd a H167 lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 

2 
Közút–gépjárm  
összeköttetések 
alkalmazásai 

5795–5815 MHz ECC/DEC/(02)01 Határozat 

3 Kis hatótávolságú 
gépjárm radarok 
(SRR) 

21,65–26,65 GHz 

Bizottság 2005/50/EK Határozata és 
2011/485/EU végrehajtási határozata, 
valamint az ECC/DEC/(04)10 
Határozat 

4 77–81 GHz 
Bizottság 2004/545/EK Határozata, 
valamint az ECC/DEC/(04)03 
Határozat 

5 Gépjárm radarok 24,05–24,25 GHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

6 

Gépjárm –gépjárm , 
közút–gépjárm  
összeköttetések 
alkalmazásai 

63–64 GHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata, 
valamint az ECC/DEC/(02)01 
Határozat 7 

Gépjárm - és 
infrastruktúra radar 
alkalmazások 

76–77 GHz 
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6. Rádiómeghatározó alkalmazások 
(lásd a H154 lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 

2 
Rádiómeghatározó 
alkalmazások, 
beleértve az SRD 
radarrendszereket, 
valamint a mozgás-
érzékel  és riasztó 
alkalmazásokat is 

2400–2483,5 MHz 

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata, 
valamint az ERC/DEC/(01)08 
Határozat 

3 9200–9975 MHz 

ERC/REC 70-03 Ajánlás 6. melléklete 4 10,5–10,6 GHz 
5 13,4–14 GHz 
6 24,05–24,25 GHz 
7 

Tartályszintmér  
radarok (TLPR) 

4500–7000 MHz 

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

8 8500–10 600 MHz 
9 24,05–27 GHz 

10 57–64 GHz 
11 75–85 GHz 

12 
Földi telepítés  
szintetikus apertúrájú 
radarok (GBSAR) 

17,1–17,3 GHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

 
 

7. Riasztó alkalmazások 
(lásd a H78C lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 
2 

Riasztók 
868,6–868,7 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 

2011/829/EU végrehajtási határozata 3 869,25–869,4 MHz 
4 869,65–869,7 MHz 

5 
Szociális segélykér  
rendszerek 

169,475–
169,4875 MHz Bizottság 2005/928/EK Határozata és 

az ECC/DEC/(05)02 Határozat 6 169,5875–169,6 MHz 

7 869,2–869,25 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

 
 

8. Modellirányító alkalmazások 
(lásd a H45 lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv vagy 
frekvencia Dokumentum 

2 

Modellirányítók 

26 990–27 000 kHz 

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

3 27 040–27 050 kHz 
4 27 090–27 100 kHz 
5 27 140–27 150 kHz 
6 27 190–27 200 kHz 

7 

40,665 MHz, 
40,675 MHz, 
40,685 MHz, 
40,695 MHz 

ERC/DEC/(01)12 Határozat 
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 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv vagy 
frekvencia Dokumentum 

8 

Játékvezérl k 

26 990–27 000 kHz 

 
9 27 040–27 050 kHz 

10 27 090–27 100 kHz 
11 27 140–27 150 kHz 
12 27 190–27 200 kHz 

13 

40,665 MHz, 
40,675 MHz, 
40,685 MHz, 
40,695 MHz 

 

14 Légimodell-irányítók 34,995–35,225 MHz ERC/DEC/(01)11 Határozat 
 
 

9. Induktív alkalmazások 
(lásd a H2 lábjegyzetet) 
 

 A B 
1 Frekvenciasáv Dokumentum 
2 9 kHz alatt  
3 9–30 000 kHz 

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU 
végrehajtási határozata 

4 400–600 kHz 
5 3155–3400 kHz 
6 6765–6795 kHz 
7 7300–7400 kHz  

8 7400–8800 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU 
végrehajtási határozata 

9 8800–9500 kHz  
10 10 200–11 000 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU 

végrehajtási határozata 11 13 553–13 567 kHz 
12 26 957–27 283 kHz 
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10. Rádiómikrofon alkalmazások, beleértve a hallássérültek segédeszközeit is 
(lásd a H29 lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 
2 

Rádiómikrofonok 

34,9–38,5 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 10. melléklete 
3 146–149,9 MHz  
  ERC/REC 70-03 Ajánlás 10. melléklete 4 174–216 MHz 

5 216–230 MHz  
6 470–789 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 10. melléklete 
7 789–823 MHz  
8 823–832 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 10. melléklete 
9 832–862 MHz  

10 863–865 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

11 1785–1800 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 10. melléklete 
12 

Hallássérültek 
segédeszközei 

3155–3400 kHz RR 5.116 nemzetközi lábjegyzet 
13 169,4–169,475 MHz Bizottság 2005/928/EK Határozata és 

az ECC/DEC/(05)02 Határozat 14 169,4875–
169,5875 MHz 

15 173,965–174,015 MHz 
ERC/REC 70-03 Ajánlás 10. melléklete 16 174–216 MHz 

17 863–865 MHz 
18 M sorgyártás és 

különleges esemé-
nyek (PMSE) 
alkalmazásai 

786–789 MHz 

ERC/REC 70-03 Ajánlás 10. melléklete 19 823–832 MHz 

 
 

11. Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások 
(lásd a H114A lábjegyzetet) 
 

 A B 
1 Frekvenciasáv Dokumentum
2 865–868 MHz Bizottság 2006/804/EK Határozata 

3 2446–2454 MHz 
Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU 
végrehajtási határozata, valamint az ERC/REC 70-03 
Ajánlás 11. melléklete 
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12. Orvosi implantátumok és tartozékaik 
(lásd a H5 lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 

2 

Távmérésre szolgáló, 
induktív hurok techno-
lógiájú nagyon kis telje-
sítmény  aktív orvosi 
implantátum rendszerek 

9–315 kHz 

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata 

3 Állatba ültethet  
eszközök 315–600 kHz 

4 
Állatba ültethet  nagyon 
kis teljesítmény  aktív 
eszközök 

12 500–20 000 kHz 

5 

Vérnyomásmérésre 
szolgáló nagyon kis 
teljesítmény  orvosi 
membrán implantátumok 

30–37,5 MHz 

6 Nagyon kis teljesítmény  
aktív orvosi implan-
tátumok és tartozékaik 

401–402 MHz 
Bizottság 2006/771/EK Határozata és 
2011/829/EU végrehajtási határozata, 
valamint az ERC/DEC/(01)17 
Határozat 

7 405–406 MHz 

8 
Nagyon kis teljesítmény  
aktív orvosi 
implantátumok 

402–405 MHz 

9 
Kis teljesítmény  aktív 
orvosi implantátumok és 
tartozékaik 

2483,5–2500 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 12. 
melléklete 

 
 

13. Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások 
(lásd a H61C lábjegyzetet) 
 
 A B C 

1 Rádióalkalmazás Frekvenciasáv Dokumentum 

2 Kis teljesítmény  FM 
adók 87,5–108 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és 

2011/829/EU végrehajtási határozata 3 Vezetéknélküli hangfrek-
venciás alkalmazások 

863–865 MHz 
4 1795–1800 MHz 

ERC/REC 70-03 Ajánlás 13. melléklete 5 
Vezetéknélküli keskeny-
sávú analóg beszéd-
átviteli alkalmazások 

864,8–865 MHz 
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A légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat keretében  

az ICAO Annex 10 által szabályozott rádióalkalmazások részére kijelölt 
frekvenciasávok és frekvenciák 

 
(lásd a H4 lábjegyzetet) 

 
 
1. Légi rádiónavigáció szolgálat 
 

 A B C 

1 Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória 

2 9–14 kHz 
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-
leveg ) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer 
(Omega rendszer) 

Els dleges 

3 90–130 kHz 
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-
leveg ) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer 
(Loran-C rendszer) 

 

4 255–495 kHz 
505–526,5 kHz 

Útvonal irányadó (NDB)  
5 Bevezet  irányadó  
6 526,5–1606,5 kHz Útvonal irányadó (NDB) Másodlagos 7 Bevezet  irányadó 
8 1850–2000 kHz Loran-A rádiónavigációs rendszer Els dleges 
9 74,8–75,2 MHz ILS marker helyjeladó rendszer (75 MHz)  

10 Útvonali helyjeladó rendszer „Z” (75 MHz)  

11 

108–117,975 MHz 

M szeres leszállító rendszer ILS LOC 
iránysávadó (108–111,975 MHz)  

12 Közelkörzeti körsugárzó rádió-irányadó rendszer 
(TVOR)  

13 Útvonali körsugárzó rádió-irányadó rendszer 
(VOR)  

14 328,6–335,4 MHz M szeres leszállító rendszer (ILS siklópályaadó)  

15 

960–1215 MHz 

Légijárm  térbeli helyzetének meghatározása 
(ferdetávolság mérése) fedélzeti adó-vev vel 
(DME) 

 

16 Másodlagos légtérellen rz  radar (SSR) az 1030 
MHz és az 1090 MHz frekvencián  

17 
Légijárm  összeütközést megakadályozó 
fedélzeti rendszer (ACAS) az 1030 MHz és az 
1090 MHz frekvencián 

 

18 5030–5150 MHz Precíziós megközelítés és leszállítás célú 
mikrohullámú leszállító rendszer (MLS)  
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2. (R) légi mozgószolgálat 
 

 A B C 

1 Frekvenciasáv vagy 
frekvencia Rádióalkalmazás Szolgálati 

kategória 

2 2173,5–2190,5 kHz 2182 kHz viv frekvencia a rádió-távbeszél  
nemzetközi vész- és hívófrekvenciája Els dleges 

3 2850–3025 kHz 

Leveg –föld irányú beszéd- és adatátviteli 
összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári 
légiútvonalakon 

 
4 3400–3500 kHz  
5 4650–4700 kHz  
6 5480–5680 kHz  
7 6525–6685 kHz  
8 8815–8965 kHz  
9 10 005–10 100 kHz  

10 11 275–11 400 kHz  
11 13 260–13 360 kHz  
12 17 900–17 970 kHz  
13 21 924–22 000 kHz  

14 108–112 MHz 

Földi telepítés  adókból és a hozzájuk tartozó 
vev kb l álló, légi navigációs feladatok 
ellátását támogató navigációs információkat 
szolgáltató rendszerek 

 

15 112–137 MHz 

Leveg –föld és leveg –leveg  irányú beszéd- 
és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és 
nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, 
valamint repül tereken a repülés irányítása és 
biztonsága céljából 

 

16 121,5 MHz és 
123,1 MHz Légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvenciák  

17 1545–1555 MHz 

Az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni 
légiforgalmi állomásról közvetlenül légijárm  
állomásra szóló, vagy légijárm  állomások 
közötti adások a m hold-légijárm  
összeköttetések kiterjesztésére vagy 
kiegészítésére 

 

18 1646,5–1656,5 MHz 

Az (R) légi mozgószolgálaton belül légijárm  
állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi 
állomásra szóló, vagy légijárm  állomások 
közötti adások a légijárm -m hold 
összeköttetések kiterjesztésére vagy 
kiegészítésére 
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A légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat keretében a légi 
közlekedésre meghatározott – az ICAO által nem szabályozott – rádióalkalmazások 

részére kijelölt frekvenciasávok 
 

(lásd a H3 lábjegyzetet) 
 
 
1. Légi rádiónavigáció szolgálat 
 

 A B C 

1 Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória 

2 9–14 kHz Repülés útvonali (föld-leveg ) rádiónavigációs 
rendszerek Els dleges 

3 70–130 kHz Rádió-irányjeladók  

4 960–1215 MHz Légi navigációs segédeszközök, beleértve a 
TACAN-t is  

5 1215–1300 MHz Földi telepítés  els dleges légtérellen rz  
radarok  

6 1300–1350 MHz Földi telepítés  radarok és a velük kapcsolatban 
lév  légijárm -fedélzeti válaszjeladók rendszere  

7 1559–1626,5 MHz 

Légijárm vek fedélzetén elhelyezett légi 
navigáció célú elektronikus segédeszközök és 
kapcsolatos földi telepítés  berendezések 
rendszere 

 

8 2700–2900 MHz 

Földi telepítés  radarok és a velük kapcsolatban 
lév  légijárm -fedélzeti válaszjeladók rendszere 
(els dleges légtérellen rz , precíziós 
megközelítési és id járási radarok) 

 

9 2900–3100 MHz 
Földi telepítés  radarok (els dleges légtér-
ellen rz , precíziós megközelítési és id járási 
radarok) 

 

10 4200–4400 MHz 
Légijárm vek fedélzetén elhelyezett rádió-
magasságmér k és földi telepítés  válasz-
jeladók rendszere 

 

11 5350–5470 MHz Fedélzeti radarok és a hozzájuk kapcsolódó 
fedélzeti rádióbóják rendszere (id járási radarok)  

12 8750–8850 MHz Fedélzeti Doppler-rendszer  navigációs 
segédberendezések  

13 9000–9200 MHz 
Földi telepítés  radarok és a velük kapcsolatban 
lév  légijárm -fedélzeti válaszjeladók rendszere 
(precíziós megközelítés, gurítóradar) 

 

14 9200–9300 MHz Földi telepítés  radarok (precíziós megközelítés, 
gurítóradar)  

15 

9300–9800 MHz 

Földi telepítés  radarok (precíziós megközelítés, 
gurítóradar)  

16 Légijárm -fedélzeti id járási radar  

17 Földi telepítés  radarbóják (9300–9320 MHz)  
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 A B C 

1 Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória 

18 

15,4–15,7 GHz 

Légijárm vek repül téri földi mozgásának 
irányítása (gurítóradar)  

19 Légijárm -fedélzeti radar érzékel  és mér  
rendszer  

20 Változtatható telephely  repül téri leszállító 
rendszer  

21 Légijárm -fedélzeti légtérellen rz  radarok  

22 31,8–33,4 GHz Légijárm vek repül téri földi mozgásának 
irányítása (gurítóradar)  

 
 
2. Rádiólokáció szolgálat 
 

 A B C 

1 Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória 

2 1215–1375 MHz 
Földi telepítés  els dleges légtérellen rz  
radarok 

Els dleges 
3 2700–2900 MHz Másodlagos 
4 2900–3100 MHz Els dleges 

5 15,7–16,6 GHz Légijárm vek repül téri földi mozgásának 
irányítása (gurítóradar) Els dleges 

 
 
3. (OR) légi mozgószolgálat 
 

 A B C 

1 Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória 

2 132–136 MHz 

Leveg –föld irányú beszéd- és adatátviteli 
összeköttetések a nemzeti és nemzetközi 
polgári légiútvonalakon kívüli repüléshez, 
valamint repül tereken a repülés irányítása és 
biztonsága céljából 

Els dleges 
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A tengeri mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható 

rádióalkalmazások részére kijelölt frekvenciasávok és a vonatkozó nemzetközi 
dokumentumok 

 
(lásd a H17 lábjegyzetet) 

 
 

1. Polgári célra csak a tengeri mozgószolgálat parti állomásai részére szerezhet  
frekvenciahasználati jog az alábbi táblázat szerint. 
 
2. Nem polgári célra csak a 495–505 kHz, 2170–2194 kHz, 2625–2650 kHz és a 8100–
8195 kHz sávban szerezhet  frekvenciahasználati jog, parti állomások és hajófedélzeti 
állomások részére. 
 

 A B C 
1 Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Dokumentum

2 495–505 kHz Morze-rádiótávíró üzem  
állomások RR 5.82A 

3 2170–2173,5 kHz 

Keskenysávú távgépíró, SSB 
rádiótelefon üzem  állomások 
és digitális szelektív hívás 
(DSC) 

RR 51. és 52. Cikk 

4 2173,5–2190,5 kHz Vészhelyzeti felhasználások RR 51. és 52. Cikk 
RR 15. Függelék 

5 2190,5–2194 kHz Keskenysávú távgépíró és SSB 
rádiótelefon üzem  állomások RR 51. és 52. Cikk 6 2625–2650 kHz 

7 4000–4438 kHz 

Keskenysávú távgépíró és SSB 
rádiótelefon üzem  állomások RR 17. Függelék 

8 6200–6525 kHz 
9 8100–8815 kHz 

10 12 230–13 200 kHz 
11 16 360–17 410 kHz 
12 18 780–18 900 kHz 
13 19 680–19 800 kHz 
14 22 000–22 855 kHz 
15 25 070–25 210 kHz 

16 26 100–26 175 kHz 
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Vészjelz , biztonsági, kutatási és mentési célú rádióalkalmazások részére kijelölt 

frekvenciasávok és frekvenciák és a vonatkozó nemzetközi dokumentumok 
 

(lásd a H16 lábjegyzetet) 
 
 

 A B C 

1 Frekvenciasáv 
vagy frekvencia Rádióalkalmazás Dokumentum 

2 490 kHz 

Parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiai 
figyelmeztetések, valamint sürg s tájékoztatások (MSI) 
keskenysávú távgépírón, NAVTEX, GMDSS keretén 
belül. 

RR 5.79A, 5.82 
RR 15. Függelék 

3 518 kHz 

Parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiai 
figyelmeztetések, valamint sürg s tájékoztatások (MSI) 
keskenysávú távgépírón, NAVTEX, GMDSS keretén 
belül. 

RR 5.79A, 5.84 
RR 15. Függelék 

4 2174,5 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró 
részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.110 
RR 15. Függelék 

5 2182 kHz  

Nemzetközi vész- és hívófrekvencia rádiótelefon üzemre 
hajók, légijárm vek és ment hajók állomásai részére, 
GMDSS keretén belül. Ember által vezetett rjárm vek 
kutatási és mentési m veletei. 

RR 5.108, 5.111 
RR 15. Függelék 

6 2187,5 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás 
(DSC) részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.109 
RR 15. Függelék 

7 3023 kHz 
Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei. A tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási 
és mentési m veletei. 

RR 5.111, 5.115 
RR 15. Függelék 

8 4125 kHz  Speciális viv frekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS 
keretén belül. 

RR 5.130  
RR 15. Függelék 

9 4177,5 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró 
részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.110 
RR 15. Függelék 

10 4207,5 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás 
(DSC) részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.109 
RR 15. Függelék 

11 4209,5 kHz 

Keskenysávú távgépíró adás a parti állomásoktól a 
hajók felé meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, 
valamint sürg s tájékoztatások (MSI) küldésére 
NAVTEX-en, GMDSS keretén belül. 

RR 5.79A, 5.131 
RR 15. Függelék 

12 4210 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

13 5680 kHz 
Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei. A tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási 
és mentési m veletei. 

RR 5.111, 5.115 
RR 15. Függelék 

14 6215 kHz  Speciális viv frekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS 
keretén belül. 

RR 5.130 
RR 15. Függelék 

15 6268 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró 
részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.110 
RR 15. Függelék 

16 6312 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás 
(DSC) részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.109 
RR 15. Függelék 

17 6314 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

18 8291 kHz  Speciális viv frekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS 
keretén belül. 

RR 5.145 
RR 15. Függelék 

19 8364 kHz Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei. 

RR 5.111 

20 8376,5 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró 
részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.110 
RR 15. Függelék 

21 8414,5 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás 
(DSC) részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.109 
RR 15. Függelék 

22 8416,5 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

23 10 000–10 006 kHz Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei. 

RR 5.111 
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 A B C 

1 Frekvenciasáv 
vagy frekvencia Rádióalkalmazás Dokumentum 

24 12 290 kHz  Speciális viv frekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS 
keretén belül. 

RR 5.145 
RR 15. Függelék 

25 12 520 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró 
részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.110 
RR 15. Függelék 

26 12 577 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás 
(DSC) részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.109 
RR 15. Függelék 

27 12 579 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

28 14 990–14 996 kHz Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei. 

RR 5.111 

29 16 420 kHz  Speciális viv frekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS 
keretén belül. 

RR 5.145 
RR 15. Függelék 

30 16 695 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró 
részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.110 
RR 15. Függelék 

31 16 804,5 kHz  Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás 
(DSC) részére, GMDSS keretén belül. 

RR 5.109 
RR 15. Függelék 

32 16 806,5 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

33 19 680,5 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

34 19 990–19 996 kHz Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei. 

RR 5.111 

35 22 376 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

36 26 100,5 kHz Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére 
nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül. 

RR 5.132 
RR 15. Függelék 

37 121,5 MHz  
Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei, valamint légiforgalmi kényszerhelyzeti 
frekvencia. 

RR 5.111, 5.200 
RR 15. Függelék 

38 123,1 MHz  Tartalék légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia. RR 5.200 
RR 15. Függelék 

39 156,3 MHz 
Hajó-légijárm  összeköttetés biztosítása kutatási és 
mentési m veletek során, valamint egyéb más 
biztonsági céllal. 

RR 15. és 18. Függelék

40 156,525 MHz Ember által vezetett rjárm vek kutatási és mentési 
m veletei. 

RR 5.111 

41 156,650 MHz Hajó-hajó összeköttetés a hajózás biztonságának 
érdekében. 

RR 15. és 18. Függelék

42 156,8 MHz  

Belvízi mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, 
biztonsági és hívófrekvenciája. Ember által vezetett 
rjárm vek kutatási és mentési m veletei. 

RR 5.111, 5.226 
RR 15. és 18. Függelék
Körzeti megállapodás a 
belvízi hajózás rádió-
telefon-szolgálatáról 
(Bázel, 2000. április 6.) 

43 243 MHz  
Ment járm  állomások és mentési célokra szolgáló 
eszközök, valamint ember által vezetett rjárm vek 
kutatási és mentési m veletei.  

RR 5.111, 5.256 

44 406–406,1 MHz  
Szerencsétlenségek helyét jelz  kisteljesítmény  
m holdas rádióbóják (EPIRB). Személyi vészhelyzeti 
helymeghatározó adók (PLB) 

RR 5.266 
RR 15. Függelék 

45 1530–1544 MHz 
Világméret  tengeri vész- és biztonsági rendszer 
(GMDSS) vész-, sürg sségi és biztonsági 
összeköttetései. 

RR 5.353A 
RR 15. Függelék 

46 1544–1545 MHz  Vész- és biztonsági összeköttetések. RR 5.356 
RR 15. Függelék 

47 1626,5–1645,5 MHz 
Világméret  tengeri vész- és biztonsági rendszer 
(GMDSS) vész-, sürg sségi és biztonsági 
összeköttetései. 

RR 5.353A 
RR 15. Függelék 

48 1645,5–1646,5 MHz  Vész- és biztonsági összeköttetések. RR 5.375 
RR 15. Függelék 

 
 
A -gal jelölt frekvenciasávokban, illetve frekvenciákon minden más adás tilos. 
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Az állandóhely  szolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások részére 

a H21 lábjegyzet alapján kijelölt frekvenciasávok 
 
 

 A B C D 

1  Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória Korlátozó feltétel 

2  1606,5–1810 kHz Pont-pont, pont-
többpont és 
általános többpont 
rendszerek 

Els dleges  
3  1850–2170 kHz   
4  2194–2498 kHz   
5  2502–2625 kHz   
6  2650–2850 kHz   
7  3155–3400 kHz   
8  3500–3900 kHz   
9  4000–4063 kHz   

10  4438–4650 kHz   
11  4750–4995 kHz   
12  5005–5480 kHz   
13  5730–5900 kHz   
14  6765–7000 kHz   
15  7450–8195 kHz   
16  9040–9400 kHz   
17  9900–9995 kHz   
18  10 100–11 175 kHz   
19  11 400–11 600 kHz   
20  12 100–12 230 kHz   
21  13 360–13 570 kHz   
22  13 870–14 000 kHz   
23  14 350–14 990 kHz   
24  15 800–16 360 kHz   
25  17 410–17 480 kHz   
26  18 030–18 068 kHz   
27  18 168–18 780 kHz   
28  19 020–19 680 kHz   
29  19 800–19 990 kHz   
30  20 010–21 000 kHz   
31  21 850–21 870 kHz   
32  22 855–23 200 kHz   
33  23 350–24 890 kHz   
34  25 010–25 070 kHz   
35  25 210–25 550 kHz   
36  26 175–26 510 kHz   
37  27,86–28 MHz   
38  29,7–34,995 MHz   
39  35,225–48,5 MHz   
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 A B C D 

1  Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória Korlátozó feltétel 

40  48,5–56,5 MHz Pont-pont, pont-
többpont és 
általános többpont 
rendszerek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els dleges A digitális átállás határ-
napját követ  naptól 

41  56,5–58 MHz   
42  58–60 MHz  A digitális átállás határ-

napját követ  naptól 
43  60–66 MHz Másodlagos A digitális átállás 

határnapjáig 
44  Els dleges A digitális átállás határ-

napját követ  naptól 
45  66–74,8 MHz   
46  75,2–76,45 MHz   
47  77,7–84 MHz   
48  150,05–151,4 MHz  2018. december 31-ig 
49  154–156 MHz   
50  167,3–169,4 MHz  2018. december 31-ig 
51  169,8125–174 MHz   
52  223–230 MHz Másodlagos  
53  400,05–401 MHz Els dleges  
54  401–406 MHz Másodlagos  
55  406,1–410 MHz Els dleges  
56  410–415 MHz  H91 lábjegyzetben 

hivatkozott rendszerek 
bevezetéséig 

57  415–417 MHz   
58  420–425 MHz  H91 lábjegyzetben 

hivatkozott rendszerek 
bevezetéséig 

59  425–427 MHz   
60  430–442 MHz   
61  445–446 MHz   
62  446,1–447 MHz   
63  472–476 MHz Másodlagos  
64  1350–1375 MHz Els dleges  
65  1492–1525 MHz   
66  5670–5850 MHz Pont-pont 

rendszerek 
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 A B C D 

1  Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 
kategória Korlátozó feltétel 

67  14,62–14,76 GHz Digitális pont-pont 
rendszerek 

 2018. december 31-ig 
frekvenciahasználati jog 
csak a frekvencia-
gazdálkodó hatóságok 
közötti eredményes 
egyeztetés alapján 
szerezhet  

68  14,76–14,923 GHz   
69  14,923–15,18 GHz  2018. december 31-ig 

frekvenciahasználati jog 
csak a frekvencia-
gazdálkodó hatóságok 
közötti eredményes 
egyeztetés alapján 
szerezhet  

70  15,18–15,23 GHz   
71  26,5–27,5 GHz   
72  37,926–38,178 GHz   
73  39,186–39,5 GHz   
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A mozgószolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások részére  

a H22 lábjegyzet alapján kijelölt frekvenciasávok 
 
 

 A B C D 
1  Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 

kategória 
Korlátozó feltétel 

2  1606,5–1810 kHz Egyfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos 
rendszerek 

Els dleges  

3  1850–2000 kHz Egy- és kétfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos, 
kiterjesztett spektrumú 
rendszerek 

  

4  2000–2045 kHz Keskenysávú 
egyfrekvenciás 
rendszerek 

  

5  2045–2170 kHz Egyfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos 
rendszerek 

  

6  2194–2498 kHz Keskenysávú 
egyfrekvenciás 
rendszerek 

  
7  2502–2625 kHz   
8  2650–2850 kHz   
9  3155–3230 kHz   

10  3230–3400 kHz Egy- és kétfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos, 
kiterjesztett spektrumú 
rendszerek 

  
11  3500–3800 kHz   

12  3800–3900 kHz Egyfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos 
rendszerek 

  

13  4438–4650 kHz Keskenysávú 
egyfrekvenciás 
rendszerek 

  

14  4750–4995 kHz Egyfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos 
rendszerek 

  

15  5060–5250 kHz Egyfrekvenciás 
rendszerek 

Másodlagos  

16  5250–5450 kHz Egy- és kétfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos, 
kiterjesztett spektrumú 
rendszerek 

Els dleges  

17  5450–5480 kHz Egyfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos 
rendszerek 

  
18  5730–5900 kHz   

19  6765–7000 kHz Keskenysávú 
egyfrekvenciás 
rendszerek 

  

20  7450–8100 kHz Egyfrekvenciás 
beszéd- és adatátviteli 
rendszerek 
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 A B C D 
1  Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 

kategória 
Korlátozó feltétel 

21  10 150–11 175 kHz Egyfrekvenciás 
rendszerek 

Másodlagos  
22  13 410–13 570 kHz   
23  13 870–14 000 kHz   
24  14 350–14 990 kHz   
25  18 168–18 780 kHz   
26  20 010–21 000 kHz Egyfrekvenciás 

rendszerek, belvízi 
hajózási rendszerek 

  

27  23 000–23 200 kHz Egyfrekvenciás 
rendszerek 

  

28  23 350–24 000 kHz Egy- és kétfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos, 
kiterjesztett spektrumú 
rendszerek 

Els dleges  

29  24 000–24 890 kHz Egyfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos 
rendszerek 

  

30  25 010–25 070 kHz Egy- és kétfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos, 
kiterjesztett spektrumú 
rendszerek 

  
31  25 210–25 550 kHz   
32  26 175–26 510 kHz   

33  27,86–28 MHz Egyfrekvenciás 
rendszerek 

  
34  29,7–34,995 MHz   
35  35,225–41 MHz   
36  41–47 MHz Egyfrekvenciás, 

frekvenciaugratásos, 
kiterjesztett spektrumú 
rendszerek 

Els dleges  

37  47–48,5 MHz Egyfrekvenciás 
beszéd- és adatátviteli 
rendszerek 

  
38  48,5–56,5 MHz  A digitális átállás határ-

napját követ  naptól 
39  56,5–58 MHz   
40  58–60 MHz  A digitális átállás határ-

napját követ  naptól 
41  60–66 MHz Másodlagos A digitális átállás határ-

napjáig 
42  Els dleges A digitális átállás határ-

napját követ  naptól 
43  66–73 MHz Egyfrekvenciás 

rendszerek 
  

44  73–74,8 MHz Egy- és kétfrekvenciás, 
frekvenciaugratásos, 
kiterjesztett spektrumú 
rendszerek 

  
45  75,2–87,5 MHz   

46  150,05–151,4 MHz Egy- és kétfrekvenciás 
rendszerek 

 2018. december 31-ig 
47  154–156 MHz   
48  167,3–169,4 MHz  2018. december 31-ig 
49  169,8125–174 MHz   
50  223–230 MHz Egy- és kétfrekvenciás 

beszéd- és adatátviteli 
rendszerek 

Másodlagos  
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 A B C D 
1  Frekvenciasáv Rádióalkalmazás Szolgálati 

kategória 
Korlátozó feltétel 

51  400,05–400,15 MHz Egyfrekvenciás 
rendszerek 

Els dleges  

52  400,15–401 MHz Adatátviteli rendszerek   
53  401–406 MHz Egyfrekvenciás 

rendszerek  
Másodlagos  

54  406,1–410 MHz Els dleges  
55  410–415 MHz Egy- és kétfrekvenciás 

rendszerek 
 H91 lábjegyzetben 

hivatkozott rendszerek 
bevezetéséig 

56  415–417 MHz   
57  420–425 MHz  H91 lábjegyzetben 

hivatkozott rendszerek 
bevezetéséig 

58  425–427 MHz   
59  440–442 MHz   
60  445–446 MHz   
61  446,1–447 MHz   
62  472–476 MHz  Másodlagos  
63  1350–1375 MHz Egy- és kétfrekvenciás 

rendszerek 
Els dleges  

64  1492–1525 MHz   
65  2025–2070 MHz   
66  2200–2245 MHz   
67  14,81–15,04 GHz Egy- és kétfrekvenciás 

hang- és adatátviteli 
rendszerek 

 2019. január 1-jét l 

68  26,5–27,5 GHz Egy- és kétfrekvenciás 
rendszerek 

  

 
 



13. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez
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Egyes ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök 
(SRD-k) rádióalkalmazásai részére kijelölt frekvenciatartományok és a vonatkozó 

nemzetközi dokumentumok 
 
 
 A B C 

1 Frekvencia-
tartomány Rádióalkalmazás Dokumentum 

2 1000 GHz alatt UWB technológiát használó 
berendezések (SRD-k) 

Bizottság 2007/131/EK és 
2009/343/EK Határozata, 
az ECC/DEC/(06)04 és az 
ECC/DEC/(06)12 Határozat, 
valamint az ERC/REC 70-03 
Ajánlás 1. melléklete 

3 1000 GHz alatt 
Talaj- és falvizsgáló képalkotó 
radar (GPR/WPR) rendszerek 
(SRD-k) 

ECC/DEC/(06)08 Határozat, 
valamint az ERC/REC 70-03 
Ajánlás 6. melléklete 

4 1000 GHz alatt 
UWB technológiát használó, 
egyedi anyagérzékel  
eszközök (SRD-k) 

Bizottság 2007/131/EK és 
2009/343/EK Határozata, 
az ECC/DEC/(07)01 Határo-
zat, valamint az ERC/REC 
70-03 Ajánlás 6. melléklete 

 
 



14. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez
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Dokumentumok jegyzéke 

 
 
1. ITU-dokumentumok 

1.1. Nemzetközi Rádiószabályzat 

Radio Regulations  
Edition of 2008 
Geneva, 2008 
– Volume 1: Articles 
– Volume 2: Appendices 
– Volume 3: Resolutions and Recommendations 
– Volume 4: ITU-R Recommendations incorporated by reference 
– Maps to be used in relation to Appendix 27 (Rev.WRC-07) 

Nemzetközi Rádiószabályzat 
2008. évi kiadás 
Genf, 2008 
– 1. kötet: Cikkek 
– 2. kötet: Függelékek 
– 3. kötet: Határozatok és ajánlások 
– 4. kötet: Hivatkozással beépített ITU-R-ajánlások 
– A 27. (Rev.WRC-07) Függelékhez használt térképek 
 

1.2. Körzeti értekezletek 

Special Regional Conference 
Geneva 1960 
Final Acts 

Különleges körzeti értekezlet 
Genf, 1960 
Záróokiratok 
 
Final Acts of the European VHF/UHF Broadcasting Conference 
Stockholm 1961 

Az URH sávú m sorszórásról szóló Európai Értekezlet záróokiratai 
Stockholm 1961 
 
Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference 
(Regions 1 and 3) 
Geneva, 1975 

A közép- és hosszúhullámú rádióm sorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) 
záróokiratai 
Genf, 1975 
 
Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound 
Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3) 
Geneva, 1984 

Az URH rádióm sorszórás tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet 
(1. Körzet és a 3. Körzet egy része) záróokiratai  
Genf, 1984 
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Final Acts of the Regional Administrative Conference of the Members of the Union in the 
European Broadcasting Area to revise certain parts of the Stockholm Agreement (1961) 
Geneva, 1985 

A Stockholmi Megállapodás (1961) egyes részeinek a felülvizsgálatával megbízott, az 
Egyesületnek az európai m sorszóró övezethez tartozó tagjai körzeti igazgatási 
értekezletének záróokiratai 
Genf, 1985 
 
Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the Maritime 
Radionavigation Service (Radiobeacons) in the European Maritime Area 
Geneva, 1985 

Az európai tengeri övezetben a tengeri rádiónavigáció szolgálat (rádió-irányadók) 
tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet záróokiratai 
Genf, 1985 
 
Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the MF Maritime 
Mobile and Aeronautical Radionavigation Services (Region 1) 
Geneva, 1985 

A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott 
körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) záróokiratai 
Genf, 1985 
 
Final Acts of the Regional Administrative Radio Conference to Establish a Plan for the 
Broadcasting Service in the Band 1 605 – 1 705 kHz in Region 2 
Rio de Janeiro, 1988 

A 2. Körzetben az 1605–1705 kHz sávban üzemel  m sorszóró szolgálat Tervének 
kidolgozásával megbízott körzeti igazgatási rádióértekezlet záróokiratai 
Rio de Janeiro, 1988 
 
Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital 
terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 
MHz and 470-862 MHz (RRC-06) 
Geneva, 2006 

Az 1. és a 3. Körzet egy részében, a 174–230 MHz és a 470–862 MHz frekvenciasávban 
üzemel  digitális földfelszíni m sorszóró szolgálat tervezésével megbízott körzeti 
rádiótávközlési értekezlet (RRC-06) záróokiratai 
Genf, 2006 
 
Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Stockholm 
1961 Agreement (RRC-06-Rev.ST61) 
Geneva, 2006 

Az 1961. évi Stockholmi Megállapodás felülvizsgálatával megbízott körzeti rádiótávközlési 
értekezlet (RRC-06-Rev.ST61) záróokiratai 
Genf, 2006 
 

1.3. ITU-R-ajánlások 

F.636-3 Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems 
operating in the 15 GHz band 
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 15 GHz-es sávban 
m köd  rádiórelé rendszerek részére 
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F.1613 Operational and deployment requirements for fixed wireless 
access systems in the fixed service in Region 3 to ensure the 
protection of systems in the Earth exploration-satellite service 
(active) and the space research service (active) in the band 5 
250-5 350 MHz 
Üzemeltetési és telepítési követelmények az állandóhely  
szolgálat állandóhely  vezetéknélküli hozzáférési rendszerei 
részére a 3. Körzetben, a m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) 
és az rkutatási szolgálat (aktív) 5250–5350 MHz sávban 
m köd  rendszerei védelmének biztosítása érdekében 

M.1174-2 Technical characteristics of equipment used for on-board vessel 
communications in the bands between 450 and 470 MHz 
A hajófedélzeti távközlés céljára igénybe vett berendezések 
m szaki jellemz i a 450 és 470 MHz közötti sávokban 

M.1638 Characteristics of and protection criteria for sharing studies for 
radiolocation, aeronautical radionavigation and meteorological 
radars operating in the frequency bands between 5 250 and 
5 850 MHz 
Az 5250 és 5850 MHz közötti frekvenciasávokban m köd   
rádiólokációs, légi rádiónavigációs és meteorológiai radarok 
jellemz i és a sávmegosztási vizsgálatoknál alkalmazott védelmi 
kritériumai 

M.1643 Technical and operational requirements for aircraft earth stations 
of aeronautical mobile-satellite service including those using 
fixed-satellite service network transponders in the band 14-14.5 
GHz (Earth-to-space) 
A m holdas légi mozgószolgálat légijárm  földi állomásainak – 
beleértve a m holdas állandóhely  szolgálati hálózatok 
transzpondereit használókat is – m szaki és üzemeltetési 
követelményei a 14–14,5 GHz sávban (Föld– r irány) 

M.1746 Harmonized frequency channel plans for the protection of 
property using data communication 
Adatkommunikációt használó vagyonvédelmet szolgáló 
harmonizált frekvenciacsatorna-tervek 

RA.769-2 Protection criteria used for radio astronomical measurements 
Rádiócsillagászati méréseknél alkalmazott védelmi kritériumok 

RA.1631 Reference radio astronomy antenna pattern to be used for 
compatibility analyses between non-GSO systems and radio 
astronomy service stations based on the epfd concept 
A nem-GSO rendszerek és a rádiócsillagászati szolgálat 
állomásai között végzett – az epfd koncepción alapuló – 
összeférhet ségi vizsgálatoknál alkalmazandó rádiócsillagászati 
referencia antennakarakterisztika 

RS.1260-1 Feasibility of sharing between active spaceborne sensors and 
other services in the range 420-470 MHz 
Az rben telepített aktív érzékel k és más szolgálatok közötti 
sávmegosztás lehet sége a 420–470 MHz tartományban 
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RS.1632 Sharing in the band 5 250-5 350 MHz between the Earth 
exploration-satellite service (active) and wireless access systems 
(including radio local area networks) in the mobile service 
A m holdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és a mozgószolgálat 
vezetéknélküli hozzáférési rendszerei (beleértve a rádiós helyi 
hálózatokat is) közötti sávmegosztás az 5250–5350 MHz sávban 

S.1340 Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and 
the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space 
direction in the band 15.4-15.7 GHz 
A m holdas mozgószolgálat modulációs összeköttetései és a 
légi rádiónavigáció szolgálat közötti Föld– r irányú 
sávmegosztás a 15,4–15,7 GHz sávban 

S.1341 Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and 
the aeronautical radionavigation service in the space-to-Earth 
direction in the band 15.4-15.7 GHz and the protection of the 
radio astronomy service in the band 15.35-15.4 GHz 
A m holdas mozgószolgálat modulációs összeköttetései és a 
légi rádiónavigáció szolgálat közötti r–Föld irányú 
sávmegosztás a 15,4–15,7 GHz sávban, továbbá a 
rádiócsillagászati szolgálat védelme a 15,35–15,4 GHz sávban 

S.1586-1 Calculation of unwanted emission levels produced by a non-
geostationary fixed-satellite service system at radio astronomy 
sites 
A m holdas állandóhely  szolgálat nemgeostacionárius 
rendszere által a rádiócsillagászati telephelyeken keltett 
nemkívánt sugárzások szintjének számítása 

SA.1154 Provisions to protect the space research (SR), space operations 
(SO) and Earth exploration-satellite services (EES) and to 
facilitate sharing with the mobile service in the 2 025-2 110 MHz 
and 2 200-2 290 MHz bands 
Rendelkezések az rkutatási (SR), az rbeli üzemeltetési (SO) 
és a m holdas Föld-kutató (EES) szolgálat védelmére, továbbá a 
mozgószolgálattal való sávmegosztás biztosítására a 2025–2110 
MHz és a 2200–2290 MHz sávban 

SA.1278 Feasibility of sharing between the Earth exploration-satellite 
service (space-to-Earth) and the fixed, inter-satellite, and mobile 
services in the band 25.5-27.0 GHz 
A m holdas Föld-kutató szolgálat ( r–Föld irány), valamint az 
állandóhely , a m holdak közötti és a mozgószolgálat közötti 
sávmegosztás lehet sége a 25,5–27,0 GHz sávban 

SA.1625 Feasibility of sharing between the space research service 
(space-to-Earth) and the fixed, inter-satellite, and mobile services 
in the band 25.5-27 GHz 
Az rkutatási szolgálat ( r–Föld irány), valamint az állandóhely , 
a m holdak közötti és a mozgószolgálat közötti sávmegosztás 
lehet sége a 25,5–27 GHz sávban 

TF.460-6 Standard-frequency and time-signal emissions 
Hiteles frekvencia és órajel adások 
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1.4. ITU-R Eljárási Szabályzat 

Rules of Procedure 
Edition of 2009 (Updated version, March 2010) 

Eljárási Szabályzat 
2009. évi kiadás (frissített változat, 2010. március) 
 
 
2. Európai uniós jogi aktusok 

2.1. Irányelvek 

87/372/EGK Council Directive of 25 June 1987 on the frequency bands to be 
reserved for the coordinated introduction of public pan-European 
cellular digital land-based mobile communications in the 
Community 
A Tanács irányelve (1987. június 25.) a nyilvános páneurópai 
digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi 
bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról 

91/287/EGK Council Directive of 3 June 1991 on the frequency band to be 
designated for the coordinated introduction of digital European 
cordless telecommunications (DECT) into the Community 
A Tanács irányelve (1991. június 3.) az európai vezeték nélküli 
digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt 
bevezetéséhez kijelölend  frekvenciasávról 

2005/82/EK Directive 2005/82/EC of the European Parliament and of the 
Council of 14 December 2005 repealing Council Directive 
90/544/EEC on the frequency bands designated for the 
coordinated introduction of pan-European land-based public 
radio paging in the Community 
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/82/EK irányelve (2005. 
december 14.) a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó 
rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez 
kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezésér l 

2007/46/EK Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the 
Council of 5 September 2007 establishing a framework for the 
approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, 
components and separate technical units intended for such 
vehicles (Framework Directive) 
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. 
szeptember 5.) a gépjárm vek és pótkocsijaik, valamint az ilyen 
járm vek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló m szaki 
egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) 
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2009/114/EK Directive 2009/114/EC of the European Parliament and of the 
Council of 16 September 2009 amending Council Directive 
87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the 
coordinated introduction of public pan-European cellular digital 
land-based mobile communications in the Community 
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/114/EK irányelve (2009. 
szeptember 16.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi 
mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése 
számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról 

 

2.2. Határozatok 

2000/637/EK Commission Decision of 22 September 2000 on the application 
of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to radio equipment 
covered by the regional arrangement concerning the 
radiotelephone service on inland waterways 
A Bizottság határozata (2000. szeptember 22.) az 1999/5/EK 
irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi 
rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás 
hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történ  
alkalmazásáról 

2001/148/EK Commission Decision of 21 February 2001 on the application of 
Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons 
A Bizottság határozata (2001. február 21.) az 1999/5/EK irányelv 
3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történ  
alkalmazásáról 

676/2002/EK Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the 
Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio 
spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum 
Decision) 
Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata 
(2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról („Rádióspektrum-határozat”) 

2004/545/EK Commission Decision of 8 July 2004 on the harmonisation of 
radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive 
short-range radar equipment in the Community 
A Bizottság határozata (2004.július 8.) a rádióspektrumnak a 79 
GHz-es tartományban a gépjárm vekben alkalmazott, rövid 
hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról 

2005/50/EK Commission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation 
of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use 
by automotive short-range radar equipment in the Community 
A Bizottság határozata (2005. január 17.) a 24 GHz-es 
frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárm -
radarok id ben korlátozott használatára vonatkozó közösségi 
harmonizálásáról 
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2005/513/EK Commission Decision of 11 July 2005 on the harmonised use of 
radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the 
implementation of wireless access systems including radio local 
area networks (WAS/RLANs) 
A Bizottság határozata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-
es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, 
beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), 
megvalósítására történ  harmonizált felhasználásáról 

2005/928/EK Commission Decision of 20 December 2005 on the 
harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the 
Community 
A Bizottság határozata (2005. december 20.) a 169,4–
169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli össze-
hangolásáról 

2006/771/EK Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of 
the radio spectrum for use by short-range devices 
A Bizottság határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú 
eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról 

2006/804/EK Commission Decision of 23 November 2006 on harmonisation of 
the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) 
devices operating in the ultra high frequency (UHF) band 
A Bizottság határozata (2006. november 23.) a rádióspektrum 
deciméteres (UHF) frekvenciasávban m köd  rádiófrekvenciás 
azonosító (RFID) eszközök számára történ  harmonizációjáról 

2007/98/EK Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised 
use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the 
implementation of systems providing mobile satellite services 
A Bizottság határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 
2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil m holdas szolgáltatásokat 
nyújtó rendszerek megvalósítására történ  harmonizált 
felhasználásáról 

2007/131/EK Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of 
the radio spectrum for equipment using ultra-wideband 
technology in a harmonised manner in the Community 
A Bizottság határozata (2007. február 21.) az ultraszéles sávú 
technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák 
Közösségen belüli, harmonizált módon történ  használatának 
engedélyezésér l 

2008/294/EK Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions 
of spectrum use for the operation of mobile communication 
services on aircraft (MCA services) in the Community 
A Bizottság határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a 
légi járm veken hozzáférhet  mobilhírközlési szolgáltatások 
(MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált 
feltételeir l 
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2008/411/EK Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of 
the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems 
capable of providing electronic communications services in the 
Community 
A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 3400–3800 MHz-es 
frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára 
történ  harmonizálásáról 

2008/432/EK Commission Decision of 23 May 2008 amending Decision 
2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by 
short-range devices 
A Bizottság határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú 
eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 
2006/771/EK határozat módosításáról 

2008/477/EK Commission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of 
the 2 500-2 690 MHz frequency band for terrestrial systems 
capable of providing electronic communications services in the 
Community 
A Bizottság határozata (2008. június 13.) a 2500–2690 MHz-es 
frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 
érdekében történ  harmonizálásáról 

626/2008/EK Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the 
Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of 
systems providing mobile satellite services (MSS) 
Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata 
(2008. június 30.) a mobil m holdas szolgáltatásokat nyújtó 
rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezésér l 

2008/671/EK Commission Decision of 5 August 2008 on the harmonised use 
of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for 
safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS) 
A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 
5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens 
közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefügg  
alkalmazásai érdekében történ  harmonizált felhasználásáról 

2009/343/EK Commission Decision of 21 April 2009 amending Decision 
2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for 
equipment using ultra-wideband technology in a harmonised 
manner in the Community 
A Bizottság határozata (2009. április 21.) az ultraszéles sávú 
technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák 
Közösségen belüli, harmonizált módon történ  használatának 
engedélyezésér l szóló 2007/131/EK határozat módosításáról 

2009/381/EK Commission Decision of 13 May 2009 amending Decision 
2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by 
short-range devices 
A Bizottság határozata (2009. május 13.) a kis hatótávolságú 
eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 
2006/771/EK határozat módosításáról 
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2009/766/EK Commission Decision of 16 October 2009 on the harmonisation 
of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial 
systems capable of providing pan-European electronic 
communications services in the Community 
A Bizottság határozata (2009. október 16.) a 900 MHz-es és az 
1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai 
elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas 
földfelszíni rendszerek részére történ  harmonizálásáról 

2010/267/EU Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical 
conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for 
terrestrial systems capable of providing electronic 
communications services in the European Union 
A Bizottság határozata (2010. május 6.) az Európai Unióban az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas 
földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú 
használatának harmonizált m szaki feltételeir l 

2010/368/EU Commission Decision of 30 June 2010 amending Decision 
2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by 
short-range devices 
A Bizottság határozata (2010. június 30.) a kis hatótávolságú 
eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 
2006/771/EK határozat módosításáról 

2011/251/EU Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending 
Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 
1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of 
providing pan-European electronic communications services in 
the Community 
A Bizottság végrehajtási határozata (2011. április 18.) a 900 
MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen 
belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történ  
harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról 

2011/485/EU Commission Implementing Decision of 29 July 2011 amending 
Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range 
radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-
range radar equipment in the Community 
A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 29.) a 
24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú 
gépjárm radarok id ben korlátozott használatára vonatkozó 
közösségi harmonizálásáról szóló 2005/50/EK határozat 
módosításáról 

2011/829/EU Commission Implementing Decision of 8 December 2011 
amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio 
spectrum for use by short-range devices 
A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 8.) a kis 
hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmo-
nizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról 
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2.3. Ajánlások 

2008/295/EK Commission Recommendation of 7 April 2008 on authorisation of 
mobile communication services on aircraft (MCA services) in the 
European Community 
A Bizottság ajánlása (2008. április 7.) a légi járm veken 
hozzáférhet  mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-
szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezésér l 

 
 
3. CEPT-dokumentumok 

3.1. CEPT-értekezletek 

FINAL ACTS of the CEPT T-DAB Planning Meeting, Constan a, 2007 (WI95revCO07) 
for the revision of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47 – 68 MHz, 
87.5 – 108 MHz, 174 – 230 MHz, 230 – 240 MHz and 1452 – 1492 MHz for the introduction 
of Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Wiesbaden, 1995, as revised by the CEPT 
T-DAB planning meeting (2), Bonn, 1996, as further revised by the CEPT T-DAB planning 
meeting (3), Maastricht, 2002 
Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47 - 68 MHz, 87.5 - 108 MHz and 
230 - 240 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB) 

CEPT T-DAB Tervez  Értekezlet záróokiratai, Konstanca, 2007 (WI95revCO07) 
a földfelszíni digitális hangm sorszórás (T-DAB) bevezetésére szolgáló 47–68 MHz, 87,5–
108 MHz, 174–230 MHz, 230–240 MHz és 1452–1492 MHz sáv használatára vonatkozó, a 
CEPT T-DAB Tervez  Értekezlet (2) (Bonn, 1996), továbbá a CEPT T-DAB Tervez  
Értekezlet (3) (Maastricht, 2002) által módosított CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások 
Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás (Wiesbaden, 1995) módosításáról 
A 47–68 MHz, 87,5–108 MHz és a 230–240 MHz sávnak a földfelszíni digitális 
hangm sorszórás (T-DAB) általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési 
Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás 
 
FINAL ACTS of the CEPT Multi-lateral Meeting for the frequency band 1452 - 1479.5 MHz, 
Constan a, 2007 (MA02revCO07) 
For the revision of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 – 1479.5 
MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Maastricht, 2002 
Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 – 1479.5 MHz for terrestrial 
mobile multimedia services 

Az 1452–1479,5 MHz frekvenciasáv tárgyában összehívott CEPT Többoldalú Értekezlet 
záróokiratai, Konstanca, 2007 (MA02revCO07) 
az 1452–1479,5 MHz sávnak a földfelszíni digitális hangm sorszórás (T-DAB) általi 
használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) 
Különleges Megállapodás (Maastricht, 2002) módosításáról 
Az 1452–1479,5 MHz sávnak a földfelszíni mobil multimédia szolgáltatások általi 
használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) 
Különleges Megállapodás 
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3.2. ERC/DEC és ECC/DEC határozatok 

ERC/DEC/(94)01 ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency bands to 
be designated for the coordinated introduction of the GSM digital 
pan-European communications system 
Az ERC 1994. október 24-i határozata a GSM digitális 
páneurópai hírközl  rendszer összehangolt bevezetéséhez 
kijelölend  frekvenciasávokról 

ERC/DEC/(94)03 ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency band to be 
designated for the coordinated introduction of the Digital 
European Cordless Telecommunications system 
Az ERC 1994. október 24-i határozata a digitális európai 
zsinórnélküli távközl  rendszer összehangolt bevezetéséhez 
kijelölend  frekvenciasávról 

ERC/DEC/(95)03 ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be 
designated for the introduction of DCS 1800 
Az ERC 1995. december 1-jei határozata a DCS 1800 
bevezetéséhez kijelölend  frekvenciasávokról 

ERC/DEC/(96)06 ERC Decision of 7 March 1996 on the withdrawal of the ERC 
Decision (93)01 "Decision on the frequency bands to be 
designated for the co-ordinated introduction of Digital Short-
Range Radio (DSRR)" 
Az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis 
hatókörzet  rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez 
kijelölend  frekvenciasávokról” cím  (93)01 ERC-határozat 
visszavonásáról 

ERC/DEC/(97)02 ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency 
bands to be used for the GSM Digital Pan-European 
Communications System 
Az ERC 1997. március 21-i határozata a GSM digitális 
páneurópai hírközl  rendszer által használandó kiterjesztett 
frekvenciasávokról 

ERC/DEC/(98)25 ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised 
frequency band to be designated for PMR 446 
Az ERC 1998. november 23-i határozata a PMR 446 részére 
kijelölend  harmonizált frekvenciasávról 

ERC/DEC/(99)06 ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction 
of satellite personal communication systems operating in the 
bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz) 
Annexes 1 and 2 revised 27 July 2000 
Az ERC 1999. március 10-i határozata az 1 GHz alatti sávokban 
m köd  m holdas személyi távközlési rendszerek 
(S-PCS<1GHz) harmonizált bevezetésér l 
Az 1. és a 2. melléklet módosítva 2000. július 27-én 
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ERC/DEC/(99)15 ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the 
harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction 
of Multimedia Wireless Systems (MWS) and Point-to-Point (P-P) 
Fixed Wireless Systems 
Amended by ECC 5 March 2010 
Az ERC 1999. június 1-jei határozata a vezetéknélküli multimédia 
rendszerek (MWS) és pont-pont (P-P) struktúrájú állandóhely  
vezetéknélküli rendszerek bevezetésére szolgáló 40,5–43,5 GHz 
harmonizált frekvenciasáv kijelölésér l 
Az ECC által módosítva: 2010. március 5. 

ERC/DEC/(99)16 ERC Decision of 1 June 1999 on the withdrawal of the ERC 
Decision (96)05 “Decision on the harmonised frequency band to 
be designated for the introduction of the Multipoint Video 
Distribution Systems (MVDS)” 
Az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videom sor-
elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölend  
harmonizált frekvenciasávról” cím  (96)05 ERC-határozat 
visszavonásáról 

ERC/DEC/(99)17 ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne 
Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime 
VHF band 
Az ERC 1999. június 1-jei határozata az egyetemes hajófedélzeti 
automatikus azonosító rendszernek (AIS) a tengeri VHF-sávban 
használt csatornáiról 

ERC/DEC/(99)24 ERC Decision of 29 November 1999 on the withdrawal of the 
ERC Decision (96)03 “Decision on the harmonised frequency 
bands to be designated for the introduction of High Performance 
Radio Local Area Networks (HIPERLANs)” 
Az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a 
nagysebesség  rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) 
bevezetéséhez kijelölend  harmonizált frekvenciasávokról” cím  
(96)03 ERC-határozat visszavonásáról 

ERC/DEC/(00)02 ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5 - 
40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed - 
satellite service (space-to-Earth) 
Az ERC 2000. március 27-i határozata a 37,5–40,5 GHz sávnak 
az állandóhely  szolgálat, valamint a m holdas állandóhely  
szolgálat ( r–Föld irány) földi állomásai által történ  
használatáról 

ERC/DEC/(00)07 ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 
17.7 - 19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the 
fixed-satellite service (space-to-Earth) 
Az ERC 2000. október 19-i határozata a 17,7–19,7 GHz sávnak 
az állandóhely  szolgálat, valamint a m holdas állandóhely  
szolgálat ( r–Föld irány) földi állomásai által történ  megosztott 
használatáról 
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ERC/DEC/(00)08 ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7 – 
12.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the 
broadcasting-satellite and fixed-satellite service (space-to-Earth) 
Az ERC 2000. október 19-i határozata a 10,7–12,5 GHz sávnak 
az állandóhely  szolgálat, valamint a m holdas m sorszóró és a 
m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány) földi állomásai 
által történ  használatáról 

ERC/DEC/(01)08 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, 
technical characteristics and exemption from individual licensing 
of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert 
operating in the frequency band 2400 - 2483.5 MHz 
Az ERC 2001. március 12-i határozata a 2400–2483,5 MHz frek-
venciasávban m köd  – mozgásérzékelés és riasztás céljára 
használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, 
m szaki jellemz ir l, valamint egyedi engedélyezés alóli 
mentesítésér l 

ERC/DEC/(01)11 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, 
technical characteristics and exemption from individual licensing 
of Short Range Devices used for Flying Model control operating 
in the frequency band 34.995 - 35.225 MHz 
Az ERC 2001. március 12-i határozata a 34,995–35,225 MHz 
frekvenciasávban m köd  – légimodell-irányítás céljára használt 
– kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, m szaki 
jellemz ir l, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítésér l 

ERC/DEC/(01)12 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, 
technical characteristics and exemption from individual licensing 
of Short Range Devices used for Model control operating on the 
frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz 
Az ERC 2001. március 12-i határozata a 40,665, 40,675, 40,685 
és a 40,695 MHz frekvencián m köd  – modellirányítás céljára 
használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, 
m szaki jellemz ir l, valamint egyedi engedélyezés alóli 
mentesítésér l 

ERC/DEC/(01)17 Harmonised frequencies, technical characteristics and exemption 
from individual licensing of Ultra Low Power Active Medical 
Implant (ULP-AMI) communication systems operating in the 
frequency band 401 - 406 MHz on a secondary basis 
Approved 12 March 2001 
Amended 9 December 2011 
A 401–406 MHz frekvenciasávban másodlagos jelleggel m köd  
nagyon kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum (ULP-AMI) 
hírközl  rendszerek harmonizált frekvenciái, m szaki jellemz i, 
valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítése 
Jóváhagyva: 2001. március 12. 
Módosítva: 2011. december 9. 

ERC/DEC/(01)19 ERC Decision of 12 March 2001 on the harmonised frequency 
bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of 
the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services 
Az ERC 2001. március 12-i határozata a készenléti szolgálatok 
digitális földi mozgó rendszereinek közvetlen üzemmódú (DMO) 
alkalmazásai részére kijelölend  harmonizált frekvenciasávokról 
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ECC/DEC/(01)01 ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out analogue 
CT1 and CT1+ applications in the 900 MHz band 
Az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú 
analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról 

ECC/DEC/(01)02 ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out digital CT2 
applications in the 900 MHz band 
Az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú 
digitális CT2 alkalmazások kivonásáról 

ECC/DEC/(02)01 ECC Decision of 15 March 2002 on the frequency bands to be 
designated for the co-ordinated introduction of Road Transport 
and Traffic Telematic Systems 
Az ECC 2002. március 15-i határozata a közúti közlekedési és 
forgalmi telematikai rendszerek összehangolt bevezetéséhez 
kijelölend  frekvenciasávokról 

ECC/DEC/(02)02 ECC Decision of 15 March 2002 on the withdrawal of the ERC 
Decision (92)02 “Decision on the frequency bands to be 
designated for the co-ordinated introduction of Road Transport 
Telematic Systems” 
Az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti 
közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt 
bevezetéséhez kijelölend  frekvenciasávokról” cím  (92)02 
ERC-határozat visszavonásáról 

ECC/DEC/(02)04 ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5 – 
42.5 GHz by terrestrial (fixed service/broadcasting service) 
systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite 
service and broadcasting satellite service (space-to-Earth) 
Az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5–42,5 GHz sávnak 
a földfelszíni (állandóhely  szolgálati/m sorszóró szolgálati) 
rendszerek, valamint a m holdas állandóhely  szolgálat és a 
m holdas m sorszóró szolgálat ( r–Föld irány) nem koordinált 
földi állomásai által történ  használatáról 

ECC/DEC/(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability 
of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 
921-925 MHz bands 
Az ECC 2002. július 5-i határozata frekvenciasávok vasúti 
célokra történ  kijelölésér l és hozzáférhet ségér l a 876–880 
MHz és a 921–925 MHz sávban 

ECC/DEC/(02)06 ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of 
frequency band 2500 – 2690 MHz for UMTS/IMT-2000 
Az ECC 2002. november 15-i határozata a 2500–2690 MHz 
frekvenciasávnak az UMTS/IMT-2000 részére történ  
kijelölésér l 
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ECC/DEC/(02)07 ECC Decision of 15 November 2002 on the harmonised 
European use of the bands 1670 - 1675 MHz and 1800 - 1805 
MHz and on the withdrawal of the ERC Decision (92)01 
“Decision on the frequency bands to be designated for the 
coordinated introduction of the Terrestrial Flight Tele-
communications System” 
Az ECC 2002. november 15-i határozata az 1670–1675 MHz és 
az 1800–1805 MHz sáv harmonizált európai használatáról, 
valamint a „Határozat a repül gépes földfelszíni távközl  
rendszer összehangolt bevezetéséhez kijelölend  
frekvenciasávokról” cím  (92)01 ERC-határozat visszavonásáról 

ECC/DEC/(03)02 ECC Decision of 17 October 2003 on the designation of the 
frequency band 1479.5 – 1492 MHz for use by Satellite Digital 
Audio Broadcasting systems 
Az ECC 2003. október 17-i határozata az 1479,5–1492 MHz 
frekvenciasávnak a m holdas digitális hangm sorszóró 
rendszerek általi használata részére történ  kijelölésér l 

ECC/DEC/(03)05 ECC Decision of 17 October 2003 on the publication of national 
tables of frequency allocations and utilisations 
Az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok 
nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételér l 

ECC/DEC/(03)06 ECC Decision of 17 October 2003 on the withdrawal of the ERC 
Decision (97)01 “Decision on the publication of national tables of 
frequency allocations” 
Az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a 
frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételér l” 
cím  (97)01 ERC-határozat visszavonásáról 

ECC/DEC/(04)03 ECC Decision of 19 March 2004 on the frequency band 77 - 81 
GHz to be designated for the use of Automotive Short Range 
Radars 
Az ECC 2004. március 19-i határozata a kis hatótávolságú 
gépjárm radarok részére kijelölend  77–81 GHz frekvencia-
sávról 

ECC/DEC/(04)06 ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency 
bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile 
PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands 
Amended the Annex to the Decision 27 June 2008 
amended 26 June 2009 
Az ECC 2004. március 19-i határozata frekvenciasávoknak a 
szélesebb sávú digitális földi mozgó PMR/PAMR bevezetése 
részére történ  hozzáférhet ségér l a 400 MHz-es és a 800/900 
MHz-es sávokban 
A határozat melléklete módosítva: 2008. június 27. 
módosítva: 2009. június 26. 
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ECC/DEC/(04)08 ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 
GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access 
Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) 
amended 12 November 2004 
amended 5 September 2007 
amended 30 October 2009 
Az ECC 2004. július 9-i határozata a vezetéknélküli hozzáférési 
rendszerek – beleértve a rádiós helyi hálózatokat is – 
(WAS/RLAN-ok) megvalósítására szolgáló 5 GHz-es 
frekvenciasávok harmonizált használatáról 
módosítva: 2004. november 12 
módosítva: 2007. szeptember 5. 
módosítva: 2009. október 30. 

ECC/DEC/(04)09 ECC Decision of 12 November 2004 on the designation of the 
bands 1518 - 1525 MHz and 1670 - 1675 MHz for systems in the 
Mobile-Satellite Service 
Amended 26 June 2009 
Az ECC 2004. november 12-i határozata az 1518–1525 MHz és 
az 1670–1675 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálati 
rendszerek részére történ  kijelölésér l 
Módosítva: 2009. június 26. 

ECC/DEC/(04)10 ECC Decision of 12 November 2004 on the frequency bands to 
be designated for the temporary introduction of Automotive Short 
Range Radars 
amended by Annex 1 July 2005 
amended 5 September 2007 
Az ECC 2004. november 12-i határozata a kis hatótávolságú 
gépjárm radarok ideiglenes bevezetéséhez kijelölend  
frekvenciasávokról 
módosítva: 2005. július (1. melléklet) 
módosítva: 2007. szeptember 5. 

ECC/DEC/(05)01 ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.5-
29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations 
of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space) 
Az ECC 2005. március 18-i határozata a 27,5–29,5 GHz sávnak 
az állandóhely  szolgálat, valamint a m holdas állandóhely  
szolgálat (Föld– r irány) nem koordinált földi állomásai által 
történ  használatáról 

ECC/DEC/(05)02 ECC Decision of 18 March 2005 on a harmonised frequency plan 
for the use of the band 169.4 - 169.8125 MHz 
amended 5 September 2007 
amended 12 November 2010 
Az ECC 2005. március 18-i határozata a 169,4–169,8125 MHz 
sáv használatára vonatkozó harmonizált frekvenciatervr l 
módosítva: 2007. szeptember 5. 
módosítva: 2010. november 12. 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38573

ECC/DEC/(05)03 ECC Decision of 18 March 2005 on the withdrawal of the 
ERC/DEC(94)02 “Decision on the frequency band to be 
designated for the coordinated introduction of the European 
Radio Messaging System (ERMES)” 
Az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai 
rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt 
bevezetéséhez kijelölend  frekvenciasávról” cím  
ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról 

ECC/DEC/(05)05 ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of 
spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 
2500 – 2690 MHz 
Az ECC 2005. március 18-i határozata a 2500–2690 MHz 
sávban m köd  IMT-2000/UMTS rendszerek spektrumának 
harmonizált használatáról 

ECC/DEC/(05)08 ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency 
bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service 
(space-to-Earth and Earth-to-space) 
Az ECC 2005. június 24-i határozata frekvenciasávoknak a 
m holdas állandóhely  szolgálat ( r–Föld irány és Föld– r irány) 
nagys r ség  alkalmazásai részére történ  hozzáférhet ségér l 

ECC/DEC/(05)09 ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of 
Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite 
service networks in the frequency bands 5 925-6 425 MHz 
(Earth-to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-to- Earth) 
Az ECC 2005. június 24-i határozata az 5925–6425 MHz (Föld–

r irány) és a 3700–4200 MHz ( r–Föld irány) frekvenciasávban 
a m holdas állandóhely  szolgálat hálózataiban m köd , hajók 
fedélzetén elhelyezett földi állomások szabad cirkulációjáról és 
használatáról 

ECC/DEC/(05)10 ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of 
Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite 
service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-
space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz 
(space-to-Earth) 
Az ECC 2005. június 24-i határozata a 14–14,5 GHz (Föld– r 
irány), 10,7–11,7 GHz ( r–Föld irány) és a 12,5–12,75 GHz ( r–
Föld irány) frekvenciasávban a m holdas állandóhely  szolgálat 
hálózataiban m köd , hajók fedélzetén elhelyezett földi 
állomások szabad cirkulációjáról és használatáról 

ECC/DEC/(05)11 ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of 
Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14.0-14.5 
GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-
12.75 GHz (space-to-Earth) 
Az ECC 2005. június 24-i határozata a 14,0–14,5 GHz (Föld– r 
irány), 10,7–11,7 GHz ( r–Föld irány) és a 12,5–12,75 GHz ( r–
Föld irány) frekvenciasávban m köd  légijárm  földi állomások 
(AES) szabad cirkulációjáról és használatáról 
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ECC/DEC/(05)12 ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, 
technical characteristics, exemption from individual licensing and 
free carriage and use of digital PMR 446 applications operating 
in the frequency band 446.1- 446.2 MHz 
Az ECC 2005. október 28-i határozata a 446,1–446,2 MHz 
frekvenciasávban m köd  digitális PMR 446 alkalmazások 
harmonizált frekvenciáiról, m szaki jellemz ir l, egyedi 
engedélyezés alóli mentesítésér l, valamint szabad hordozásáról 
és használatáról 

ECC/DEC/(06)01 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of 
spectrum for terrestrial IMT-2000/UMTS systems operating within 
the bands 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz and 2110 - 2170 
MHz 
Az ECC 2006. március 24-i határozata az 1900–1980 MHz, 
2010–2025 MHz és a 2110–2170 MHz sávban m köd  
IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek spektrumának 
harmonizált használatáról 

ECC/DEC/(06)04 ECC Decision of 24 March 2006 amended 6 July 2007 at 
Constanta on the harmonised conditions for devices using Ultra-
Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz 
Amended 6 July 2007 
Az ECC – 2007. július 6-án Konstancán módosított – 2006. 
március 24-i határozata a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles 
sávú (UWB) technológiát használó eszközök harmonizált 
feltételeir l 
Módosítva: 2007. július 6. 

ECC/DEC/(06)05 ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency 
bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the 
Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services 
Az ECC 2006. július 7-i határozata a készenléti szolgálatok 
digitális földi mozgó rendszereinek leveg -föld-leveg  
üzemmódú (AGA) alkalmazásai részére kijelölend  harmonizált 
frekvenciasávokról 

ECC/DEC/(06)06 ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency 
bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile 
PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands 
Az ECC 2006. július 7-i határozata frekvenciasávoknak a 
keskenysávú digitális földi mozgó PMR/PAMR bevezetése 
részére történ  hozzáférhet ségér l a 80 MHz-es, a 160 MHz-es 
és a 400 MHz-es sávokban 

ECC/DEC/(06)07 ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of 
airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 
1805-1880 MHz  
Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1710–1785 és az 
1805–1880 MHz frekvenciasávban m köd  légijárm -fedélzeti 
GSM-rendszerek harmonizált használatáról 

ECC/DEC/(06)08 ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of 
the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar 
(GPR/WPR) imaging systems 
Az ECC 2006. december 1-jei határozata a rádiófrekvenciás 
tartomány talaj- és falvizsgáló képalkotó radar (GPR/WPR) 
rendszerek általi használatának feltételeir l 
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ECC/DEC/(06)09 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the 
bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems 
in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a 
Complementary Ground Component (CGC) 
Amended 5 September 2007 
Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980–2010 MHz és 
a 2170–2200 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálat 
rendszerei – beleértve a kiegészít  földfelszíni komponenssel 
(CGC) kiegészítetteket is – általi használata részére történ  
kijelölésér l 
Módosítva: 2007. szeptember 5. 

ECC/DEC/(06)10 ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements 
for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the 
bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate 
the harmonised introduction and development of systems in the 
Mobile Satellite Service including those supplemented by a 
Complementary Ground Component 
Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980–2010 MHz és 
a 2170–2200 MHz sávú állandóhely  szolgálati és harcászati 
rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a m holdas mozgószolgálati 
rendszerek – beleértve a kiegészít  földfelszíni komponenssel 
kiegészítetteket is – harmonizált bevezetésének és 
fejlesztésének el segítését szolgáló átmeneti rendelkezésekr l 

ECC/DEC/(06)12 ECC Decision of 1 December 2006 amended Cordoba, 
31 October 2008 on supplementary regulatory provisions to 
Decision ECC/DEC/(06)04 for UWB devices using mitigation 
techniques 
Amended 31 October 2008 
Az ECC – 2008. október 31-én Córdobában módosított – 2006. 
december 1-jei határozata a zavarcsökkentési technikákat 
használó UWB eszközökre vonatkozó, az ECC/DEC/(06)04 
Határozatot kiegészít  szabályozási rendelkezésekr l 
Módosítva: 2008. október 31. 

ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the 
bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-
1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems 
Az ECC 2006. december 1-jei határozata a 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1710–1785 MHz és az 1805–1880 MHz sávnak az 
IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek részére történ  
kijelölésér l 

ECC/DEC/(07)01 ECC Decision of 30 March 2007 on specific Material Sensing 
devices using Ultra-Wideband (UWB) technology 
Amended 26 June 2009 
Az ECC 2007. március 30-i határozata az ultraszéles sávú 
(UWB) technológiát használó, egyedi anyagérzékel  eszközökr l 
Módosítva: 2009. június 26. 

ECC/DEC/(07)02 ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency 
bands between 3400-3800 MHz for the harmonised 
implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA) 
Az ECC 2007. március 30-i határozata a 3400 és 3800 MHz 
közötti frekvenciasávoknak a szélessávú vezetéknélküli 
hozzáférési rendszerek (BWA) harmonizált megvalósítása 
részére történ  hozzáférhet ségér l 



38576 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

ECC/DEC/(07)04 ECC Decision of 21 December 2007 on free circulation and use 
of mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite 
Service allocations in the frequency range 1-3 GHz 
Az ECC 2007. december 21-i határozata az 1–3 GHz 
frekvenciatartományban a m holdas mozgószolgálat számára 
felosztott sávokban m köd  m holdas mozgó végberendezések 
szabad cirkulációjáról és használatáról 

ECC/DEC/(07)05 ECC Decision of 21 December 2007 on exemption from 
individual licensing of land mobile satellite terminals operating in 
the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-
3 GHz 
Az ECC 2007. december 21-i határozata az 1–3 GHz 
frekvenciatartományban a m holdas mozgószolgálat számára 
felosztott sávokban m köd  m holdas földi mozgó 
végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítésér l 

ECC/DEC/(08)01 ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 
5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport 
Systems (ITS) 
Az ECC 2008. március 14-i határozata az 5875–5925 MHz 
frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 
céljára történ  harmonizált használatáról 

ECC/DEC/(08)02 ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of 
ERC/DEC(97)06, ERC/DEC(01)01, ERC/DEC(01)05, 
ERC/DEC(01)06, ERC/DEC(01)14 and ERC/DEC(01)21 
Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, 
ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, 
ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat vissza-
vonásáról 

ECC/DEC/(08)04 ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of 
ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, 
ERC/DEC/(01)15 and ERC/DEC(01)18 
Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, 
ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az 
ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról 

ECC/DEC/(08)05 ECC Decision of 27 June 2008 on the harmonisation of 
frequency bands for the implementation of digital Public 
Protection and Disaster Relief (PPDR) radio applications in 
bands within the 380-470 MHz range 
Az ECC 2008. június 27-i határozata a 380–470 MHz tarto-
mányon belüli sávokban m köd  digitális, közrendvédelmi és 
katasztrófavédelmi (PPDR) rádióalkalmazások megvalósítására 
szolgáló frekvenciasávok harmonizálásáról 

ECC/DEC/(09)01 ECC Decision of 13 March 2009 on the harmonised use of the 
63-64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems 
(ITS) 
Az ECC 2009. március 13-i határozata a 63–64 GHz 
frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 
céljára történ  harmonizált használatáról 
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ECC/DEC/(09)02 ECC Decision of 26 June 2009 on the harmonisation of the 
bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by 
systems in the Mobile-Satellite Service 
[Az ECC 2009. június 26-i határozata az 1610–1626,5 MHz és a 
2483,5–2500 MHz sávnak a m holdas mozgószolgálati 
rendszerek általi használata részére történ  harmonizálásáról]
[Az ECC 2009. június 26-i határozata a m holdas mozgó-
szolgálati rendszerek által használt 1610–1626,5 MHz és 
2483,5–2500 MHz sáv harmonizálásáról] 

ECC/DEC/(09)03 ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for 
mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the 
band 790 - 862 MHz 
Az ECC 2009. október 30-i határozata a 790–862 MHz sávban 
m köd  mozgó/állandóhely  hírközl  hálózatok (MFCN) 
harmonizált feltételeir l 

ECC/DEC/(09)05 ECC Decision of 30 October 2009 on the withdrawal of 
ERC/ECC Decisions ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 and 
ECC/DEC/(04)02 
Az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, 
ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jel  ERC/ECC-
határozat visszavonásáról 

ECC/DEC/(11)03 The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio 
equipment 
June 2011 
A polgári sávban m köd  (CB) rádióberendezések harmonizált 
frekvenciahasználata 
2011. június 

ECC/DEC/(11)05 The withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(01)02, 
ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10, and 
ERC/DEC/(01)16 
9 December 2011 
Az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, 
ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jel  ERC-határozat 
visszavonása 
2011. december 9. 

 

3.3. ERC/REC és ECC/REC ajánlások 

ERC/REC 12-02 
(June 2007) 

Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue 
and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 
GHz to 13.25 GHz 
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 12,75–
13,25 GHz sávban m köd  analóg és digitális földfelszíni 
állandóhely  rendszerek részére 

ERC/REC 12-05 
(June 2007) 

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital 
terrestrial fixed systems operating in the band 10.0 - 10.68 GHz 
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10,0–
10,68 GHz sávban m köd  digitális földfelszíni állandóhely  
rendszerek részére 
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ERC/REC 12-07 
(Rome 1996) 

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital 
terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5 - 14.62 GHz 
paired with 15.23 - 15.35 GHz 
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 14,5–
14,62 GHz és 15,23–15,35 GHz sávpárban m köd  digitális 
földfelszíni állandóhely  rendszerek részére 

ERC/REC 12-08 
(Saariselkä 1998) 

Harmonised radio frequency channel arrangements and block 
allocations for low, medium and high capacity systems in the 
band 3600 MHz to 4200 MHz 
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések, valamint 
blokkfelosztások a 3600–4200 MHz sávban m köd  kis-, 
közepes és nagykapacitású rendszerek részére 

ERC/REC 12-10 
(The Hague 1998) 

Harmonised radio frequency arrangements for digital systems 
operating in the band 48.5 GHz - 50.2 GHz 
Harmonizált rádiófrekvencia-elrendezések a 48,5–50,2 GHz sáv-
ban m köd  digitális rendszerek részére 

ERC/REC 12-11 
(2001) 

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems 
operating in the band 51.4 – 52.6 GHz 
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 51,4–52,6 GHz sávban 
m köd  állandóhely  szolgálati rendszerek részére 

ERC/REC 12-12 
(2001) 

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems 
operating in the band 55.78 – 57.0 GHz 
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 55,78–57,0 GHz 
sávban m köd  állandóhely  szolgálati rendszerek részére 

ERC/REC 14-01 
(June 2007) 

Radio-frequency channel arrangements for high capacity 
analogue and digital radio-relay systems operating in the band 
5925 MHz - 6425 MHz 
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések az 5925–6425 MHz sáv-
ban m köd  nagykapacitású analóg és digitális rádiórelé 
rendszerek részére 

ERC/REC 14-02 
(Bonn 1995) 

Radio-frequency channel arrangements for medium and high 
capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems 
operating in the band 6425 MHz - 7125 MHz 
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 6425–7125 MHz sáv-
ban m köd  közepes és nagykapacitású analóg, valamint 
nagykapacitású digitális rádiórelé rendszerek részére 

ERC/REC 25-10 
(2003) 

Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and 
video SAP/SAB links (incl. ENG/OB) 
Ideiglenes földfelszíni hangfrekvenciás és videoátviteli SAP/SAB 
összeköttetések (beleértve az ENG/OB-t is) használatára 
szolgáló frekvenciatartományok 

ERC/REC 62-01 
(Mainz 1997) 

Use of the band 135.7-137.8 kHz by the amateur service 
A 135,7–137,8 kHz sávnak az amat rszolgálat által történ  
használata 

ERC/REC 70-03 
(August 2011) 

Relating to the use of Short Range Devices (SRD) 
Kis hatótávolságú eszközök (SRD) használata 
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ERC/REC/(00)04 Harmonised frequencies and free circulation and use for meteor 
scatter applications 
Meteoritszóráson alapuló alkalmazások harmonizált frekvenciái, 
valamint szabad cirkulációja és használata 

ERC/REC/(01)02 
(Rottach Egern, February 
2010) 

Preferred channel arrangements for fixed service systems 
operating in the frequency band 31.8 – 33.4 GHz 
Preferált csatornaelrendezések a 31,8–33,4 GHz frekvencia-
sávban m köd  állandóhely  szolgálati rendszerek részére 

ECC/REC/(02)02 
(Rottach Egern, February 
2010) 

Preferred channel arrangements for fixed service systems (point-
to-point and point-to-multipoint) operating in the frequency band 
31.0 – 31.3 GHz 
Preferált csatornaelrendezések a 31,0–31,3 GHz frekvencia-
sávban m köd  állandóhely  szolgálati rendszerek (pont-pont és 
pont-többpont) részére 

ECC/REC/(02)06 
(May 2011) 

Channel arrangements for digital fixed service systems operating 
in the frequency range 7125-8500 MHz 
Csatornaelrendezések a 7125–8500 MHz frekvenciatartomány-
ban m köd  digitális állandóhely  szolgálati rendszerek részére 

ECC/REC/(05)02 Use of the 64-66 GHz frequency band for fixed service 
A 64–66 GHz frekvenciasávnak az állandóhely  szolgálat 
részére történ  használata 

ECC/REC/(05)07 Radio frequency channel arrangements for fixed service systems 
operating in the bands 71-76 GHz and 81 - 86 GHz 
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 71–76 GHz és a 81–
86 GHz sávban m köd  állandóhely  szolgálati rendszerek 
részére 

ECC/REC/(06)04 Use of the band 5 725-5 875 MHz for Broadband Fixed Wireless 
Access (BFWA) 
Az 5725–5875 MHz sávnak a szélessávú állandóhely  
vezetéknélküli hozzáférés (BFWA) részére történ  használata 

ECC/REC/(09)01 Use of the 57 - 64 GHz frequency band for point-to-point Fixed 
Wireless Systems 
Az 57–64 GHz frekvenciasávnak a pont-pont struktúrájú állandó-
hely  vezetéknélküli rendszerek részére történ  használata 

ECC/REC/(11)01 Guidelines for assignment of frequency blocks for fixed wireless 
systems in the bands 24.5–26.5 GHz, 27.5–29.5 GHz and 31.8–
33.4 GHz 
A 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz és a 31,8–33,4 GHz sávban 
m köd  állandóhely  vezetéknélküli rendszerek frekvencia-
blokkjainak kijelölésére vonatkozó irányelvek 

 

3.4. T/R ajánlások 

T/R 13-01 
(Rottach-Egern, February 
2010) 

Preferred channel arrangements for fixed service systems 
operating in the frequency range 1 - 2.3 GHz 
Preferált csatornaelrendezések a 1–2,3 GHz frekvencia-
tartományban m köd  állandóhely  szolgálati rendszerek 
részére 
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T/R 13-02 
(Tromsø, May 2010) 

Preferred channel arrangements for fixed service systems in the 
frequency range 22.0 - 29.5 GHz 
Preferált csatornaelrendezések a 22,0–29,5 GHz frekvencia-
tartományban m köd  állandóhely  szolgálati rendszerek 
részére 

 
 
4. NATO-frekvenciaegyezmény 

MCM-141-02 NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA) 
2002 
NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA) 
2002 

 
 
5. Egyéb nemzetközi dokumentumok 

5.1. ICAO-dokumentumok 

International Standards and Recommended Practices 
Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation 
Aeronautical Telecommunications 
(Date applicable: 23 November 2006) 
– Volume I: Radio Navigation Aids 
– Volume II: Communication Procedures including those with PANS status 
– Volume III: Communication Systems 

(Part I – Digital Data Communication Systems; 
Part II – Voice Communication Systems) 

– Volume IV: Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems 
– Volume V: Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization 

Nemzetközi Szabványok és Ajánlott Gyakorlatok 
A Nemzetközi Polgári Repülésr l szóló Egyezmény 10. Függeléke 
Légiforgalmi Távközlés 
(Alkalmazhatóság dátuma: 2006. november 23) 
– I. kötet: Rádiónavigációs segédeszközök 
– II. kötet: Összeköttetési eljárások 
– III. kötet: Hírközlési rendszerek 

(I. rész – Digitális adat-összeköttetési rendszerek; 
II. rész – Beszéd-üzem  összeköttetési rendszerek) 

– IV. kötet: Légtérellen rz  radar és összeütközés elkerül  rendszerek 
– V. kötet: A légiforgalmi rádiófrekvencia spektrum felhasználása 
 

5.2. Duna Bizottság ajánlásai 

CD/SES 60/10 
Budapest, 2003 

Recommandations relatives aux principaux paramètres 
techniques et opérationnels des installations de radar utilisées 
dans la navigation sur le Danube 
A dunai hajózásban alkalmazott radarberendezések alapvet  
m szaki és üzemviteli jellemz ire vonatkozó ajánlások 
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5.3. Nemzetközi megállapodás 

Regional Arrangement concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways 
Basel, 6 April 2000 (Version: 18/09/2007) 

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról 
Bázel, 2000. április 6. (2007. szeptember 18-i változat) 
 

5.4. Nemzetközi Vasúti Egyesület (UIC) m szaki szabályzata 

751-3 ORI Technical regulations for international analogue ground-train 
radio systems 
4th edition, July 2005 
M szaki szabályok a nemzetközi analóg vasúti rádiórendszerek 
részére 
4. kiadás, 2005. július 

 
 
6. Szabványok 

 A B 

1 MSZ EN 301 502:2002 1. A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) har-
monizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. 
cikkelyének lényegi követelményeit kielégít  bázisállomási 
és ismétl állomási berendezés (GSM 13.21, 8.1.2. 
változat, 1999) 

2 MSZ EN 301 511:2003 A mobil távközlés globális rendszere (GSM). A GSM 900 
és a GSM 1800 sáv mobil állomásaira vonatkozó, az 
R&TTE-irányelv (1999/5/EC) 3.2. cikkelyének lényegi 
követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány 

3 MSZ EN 301 908-1:2007 Elektromágneses összeférhet ségi és rádióspektrum-
ügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás 
hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói 
berendezései (UE). 1. rész: Az IMT-2000 bevezetésére és 
általános követelményeire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 
3. cikke (2) bekezdésének alapvet  követelményeit 
tartalmazó, harmonizált európai szabvány 

4 EN 301 908-1:2011-05 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 1: Introduction and common requirements 
IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) 
bekezdésének alapvet  követelményeit tartalmazó, 
harmonizált európai szabvány. 1. rész: Bevezetés és 
általános követelmények 

5 MSZ EN 301 908-2:2007 Elektromágneses összeférhet ségi és rádióspektrum-
ügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás 
hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói 
berendezései (UE). 2. rész: Az IMT-2000 közvetlen 
kiterjesztés  CDMA (UTRA FDD) (UE) berendezéseire 
vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 
alapvet  követelményeit tartalmazó, harmonizált európai 
szabvány 
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6 MSZ EN 301 908-3:2007 Elektromágneses összeférhet ségi és rádióspektrum-
ügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás 
hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói 
berendezései (UE). 3. rész: Az IMT-2000 közvetlen 
kiterjesztés  CDMA (UTRA FDD) (BS) berendezéseire 
vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 
alapvet  követelményeit tartalmazó, harmonizált európai 
szabvány 

7 MSZ EN 301 908-11:2007 Elektromágneses összeférhet ségi és rádióspektrum-
ügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás 
hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói 
berendezései (UE). 11. rész: Az IMT-2000 közvetlen 
kiterjesztés  CDMA (UTRA FDD) berendezéseire 
(átjátszóira) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) 
bekezdésének alapvet  követelményeit tartalmazó, 
harmonizált európai szabvány 

8 EN 301 908-11:2011-07 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) 
(Repeaters) 
IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) 
bekezdésének alapvet  követelményeit tartalmazó, 
harmonizált európai szabvány. 11. rész: Közvetlen 
kiterjesztés  CDMA (UTRA FDD) (átjátszó) berendezés 

9 EN 301 908-13:2011-05 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access (E-UTRA) User Equipment (UE) 
IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekez-
désének alapvet  követelményeit tartalmazó, harmonizált 
európai szabvány. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni 
rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés 
(UE) 

10 EN 301 908-14:2011-05 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access (E-UTRA) Base Stations (BS) 
IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekez-
désének alapvet  követelményeit tartalmazó, harmonizált 
európai szabvány. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni 
rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomás (BS) 

11 EN 301 908-21:2011-09 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) 
FDD User Equipment (UE) 
IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekez-
désének alapvet  követelményeit tartalmazó, harmonizált 
európai szabvány. 21. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó 
WiMAX) FDD felhasználói berendezés (UE) 
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12 EN 301 908-22:2011-09 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) 
FDD Base Stations (BS) 
IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekez-
désének alapvet  követelményeit tartalmazó, harmonizált 
európai szabvány. 22. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó 
WiMAX) FDD bázisállomás (BS) 

 



V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 87/2012. (XII. 29.) BM rendelete
Balatonvilágos település Somogy megyéhez csatolása kapcsán egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2–3. § és a 4. § (3) bekezdése vonatkozásában a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete

az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint

módosított szöveggel lép hatályba.

3. § A járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2012. (XII. 14.)

BM rendelet Melléklete a 3. melléklet szerint módosított szöveggel lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. január

2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 1. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló

49/1997. (IX. 16.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 87/2012. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban:

R.) 1. melléklet 15.6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15.6. Siófoki Rendõrkapitányság

15.6.1. Andocs

15.6.2. Ádánd

15.6.3. Balatonendréd

15.6.4. Balatonföldvár

15.6.5. Balatonõszöd

15.6.6. Balatonszabadi

15.6.7. Balatonszárszó

15.6.8. Balatonszemes

15.6.9. Balatonvilágos
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15.6.10. Bábonymegyer

15.6.11. Bálványos

15.6.12. Bedegkér

15.6.13. Bonnya

15.6.14. Fiad

15.6.15. Kapoly

15.6.16. Kánya

15.6.17. Kára

15.6.18. Kereki

15.6.19. Kisbárapáti

15.6.20. Kötcse

15.6.21. Kõröshegy

15.6.22. Lulla

15.6.23. Miklósi

15.6.24. Nagyberény

15.6.25. Nagycsepely

15.6.26. Nágocs

15.6.27. Nyim

15.6.28. Pusztaszemes

15.6.29. Ságvár

15.6.30. Sérsekszõlõs

15.6.31. Siófok

15.6.32. Siójut

15.6.33. Som

15.6.34. Somogyacsa

15.6.35. Somogydöröcske

15.6.36. Somogyegres

15.6.37. Somogymeggyes

15.6.38. Szántód

15.6.39. Szorosad

15.6.40. Szólád

15.6.41. Tab

15.6.42. Teleki

15.6.43. Tengõd

15.6.44. Torvaj

15.6.45. Törökkoppány

15.6.46. Zala

15.6.47. Zamárdi

15.6.48. Zics”

2. Az R. 1. melléklet 19.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19.2. Balatonalmádi Rendõrkapitányság

19.2.1. Alsóörs

19.2.2. Balatonfõkajár

19.2.3. Balatonfûzfõ

19.2.4. Balatonkenese

19.2.5. Csajág

19.2.6. Felsõörs

19.2.7. Királyszentistván

19.2.8. Küngös

19.2.9. Litér

19.2.10. Lovas

19.2.11. Papkeszi

19.2.12. Vilonya”
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2. melléklet a 87/2012. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

Veszprém székhelyû katasztrófavédelmi kirendeltség mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

„Veszprém székhelyû katasztrófavédelmi kirendeltség

Sor-
szám

Település Katasztrófavédelmi osztály

1. Alsóörs II.

2. Aszófõ II.

3. Bakonybél II.

4. Bakonynána III.

5. Bakonyoszlop III.

6. Bakonyszentkirály III.

7. Balatonakali II.

8. Balatonalmádi II.

9. Balatoncsicsó III.

10. Balatonfõkajár II.

11. Balatonfûzfõ I.

12. Balatonfüred II.

13. Balatonkenese II.

14. Balatonszepezd II.

15. Balatonszõlõs III.

16. Balatonudvari II.

17. Bánd II.

18. Barnag III.

19. Berhida I.

20. Borzavár III.

21. Csajág I.

22. Csesznek III.

23. Csetény III.

24. Csopak II.

25. Dörgicse III.

26. Dudar II.

27. Eplény II.

28. Felsõörs III.

29. Hajmáskér II.

30. Hárskút II.

31. Herend II.

32. Hidegkút III.

33. Jásd II.

34. Királyszentistván I.

35. Küngös III.

36. Litér I.

37. Lókút II.

38. Lovas III.

39. Márkó III.

40. Mencshely III.

41. Monoszló III.

42. Nagyesztergár III.

43. Nagyvázsony III.

44. Nemesvámos III.

45. Óbudavár III.

46. Olaszfalu III.

47. Örvényes II.
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Sor-
szám

Település Katasztrófavédelmi osztály

48. Õsi I.

49. Öskü II.

50. Paloznak II.

51. Papkeszi II.

52. Pécsely III.

53. Pénzesgyõr III.

54. Pétfürdõ I.

55. Porva III.

56. Pula III.

57. Sóly III.

58. Szápár III.

59. Szentantalfa III.

60. Szentgál III.

61. Szentjakabfa III.

62. Szentkirályszabadja III.

63. Tagyon III.

64. Tés II.

65. Tihany II.

66. Tótvázsony III.

67. Várpalota I.

68. Vászoly III.

69. Veszprém II.

70. Veszprémfajsz III.

71. Vilonya II.

72. Vöröstó III.

73. Zánka II.

74. Zirc II.”

2. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

Siófok székhelyû katasztrófavédelmi kirendeltség mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

„Siófok székhelyû katasztrófavédelmi kirendeltség

Sor-
szám

Település Katasztrófavédelmi osztály

1. Ádánd III.

2. Andocs II.

3. Bábonymegyer II.

4. Balatonboglár I.

5. Balatonendréd II.

6. Balatonfenyves I.

7. Balatonföldvár I.

8. Balatonlelle I.

9. Balatonõszöd I.

10. Balatonszabadi II.

11. Balatonszárszó I.

12. Balatonszemes I.

13. Balatonvilágos II.

14. Bálványos II.

15. Bedegkér II.

16. Bonnya III.

17. Buzsák II.

18. Fiad III.

19. Fonyód I.

20. Gamás II.
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Sor-
szám

Település Katasztrófavédelmi osztály

21. Gyugy II.

22. Hács II.

23. Kánya III.

24. Kapoly III.

25. Kára III.

26. Karád II.

27. Kereki II.

28. Kisbárapáti III.

29. Kisberény II.

30. Kõröshegy II.

31. Kötcse II.

32. Látrány III.

33. Lengyeltóti II.

34. Lulla II.

35. Miklósi II.

36. Nágocs III.

37. Nagyberény II.

38. Nagycsepely II.

39. Nyim II.

40. Ordacsehi II.

41. Öreglak III.

42. Pamuk II.

43. Pusztaszemes III.

44. Ságvár II.

45. Sérsekszõlõs II.

46. Siófok I.

47. Siójut III.

48. Som III.

49. Somogyacsa II.

50. Somogybabod II.

51. Somogydöröcske II.

52. Somogyegres II.

53. Somogymeggyes II.

54. Somogytúr III.

55. Somogyvámos II.

56. Somogyvár III.

57. Szántód I.

58. Szólád III.

59. Szorosad III.

60. Szõlõsgyörök II.

61. Tab II.

62. Teleki II.

63. Tengõd III.

64. Torvaj II.

65. Törökkoppány II.

66. Visz II.

67. Zala II.

68. Zamárdi I.

69. Zics II.”
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3. melléklet a 87/2012. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2012. (XII. 14.)

BM rendelet Mellékletében foglalt táblázat Veszprém megye Veszprém mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Veszprém megye) (Veszprém) „Alsóörs

Aszófõ

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Balatonakali

Balatonalmádi

Balatoncsicsó

Balatonfõkajár

Balatonfüred

Balatonfûzfõ

Balatonkenese

Balatonszepezd

Balatonszõlõs

Balatonudvari

Bánd

Barnag

Berhida

Borzavár

Csajág

Csesznek

Csetény

Csopak

Dörgicse

Dudar

Eplény

Felsõörs

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Jásd

Királyszentistván

Küngös

Litér

Lókút

Lovas

Márkó

Mencshely

Monoszló

Nagyesztergár

Nagyvázsony

Nemesvámos

Óbudavár

Olaszfalu

Örvényes

Õsi

Öskü
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Paloznak

Papkeszi

Pécsely

Pénzesgyõr

Pétfürdõ

Porva

Pula

Sóly

Szápár

Szentantalfa

Szentgál

Szentjakabfa

Szentkirályszabadja

Tagyon

Tés

Tihany

Tótvázsony

Várpalota

Vászoly

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

Zánka

Zirc”

2. A járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2012. (XII. 14.)

BM rendelet Mellékletében foglalt táblázat Somogy megye Siófok mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Somogy) (Siófok) „Ádánd

Andocs

Bábonymegyer

Balatonboglár

Balatonendréd

Balatonfenyves

Balatonföldvár

Balatonlelle

Balatonõszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonvilágos

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Buzsák

Fiad

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Kánya

Kapoly

Kára
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Karád

Kereki

Kisbárapáti

Kisberény

Kõröshegy

Kötcse

Látrány

Lengyeltóti

Lulla

Miklósi

Nágocs

Nagyberény

Nagycsepely

Nyim

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszõlõs

Siófok

Siójut

Som

Somogyacsa
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Az emberi erõforrások minisztere 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelete
a Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszerérõl szóló
24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a), b), c), d), és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: R1)

2. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„c) Alapkezelõ: A Nemzeti Együttmûködési Alapot (a továbbiakban: Alap) kezelõ – a Civil tv. 64. §-a alapján e miniszteri

rendeletben kijelölt – szerv;

(2) Az R1 2. §-a a következõ u)–w) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„u) együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (fõpályázó) és egy határon túli

(társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 56. § (4) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény;

v) mûködési támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti támogatás;

w) szakmai támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti támogatás.”

2. § (1) Az R1 3. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az Alapkezelõhöz benyújtott támogatási igénynek – az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályozására is

figyelemmel – tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdés szerinti adatokon kívül:]

„c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és a 7. melléklet szerinti költségvetési tervet (együttesen

benyújtott támogatási igény esetén fõpályázó és társpályázó szerinti bontásban, valamint összesítve), megjelölve

a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló önrész (saját és egyéb forrás) összegét;”

(2) Az R1 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Alapkezelõ a támogatási igény beérkezését követõ tizenöt napon

belül, az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenõrzi és az ellenõrzés eredményét

utólag igazolható módon rögzíti. Az Alapkezelõ a támogatási igény 4. § (1) bekezdésben meghatározott megküldését

követõ harminc napon belül, közvetlenül a támogatást igénylõ civil szervezet nyilvántartására illetékes törvényszéktõl

szerzi be a nyilvántartott adatokat tartalmazó kivonatot, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel

összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Nyilvántartási tv.) 88. § (6) bekezdése

alapján.

(3) A támogatási igény kizárólag az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül, elektronikusan

nyújtható be. Ha a támogatási igényhez kapcsolódóan a magyartól eltérõ nyelvû dokumentumot csatoltak, annak

magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességérõl a támogatási igény benyújtójának kell

nyilatkoznia.

(4) A civil szervezet a támogatási igénye benyújtásáig az internetes támogatáskezelõ rendszeren keresztül megküldi

az Alapkezelõ részére a Civil tv. 30. §-a szerinti

a) utolsó lezárt üzleti évrõl szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (érkeztetõ bélyegzõvel

ellátott irat vagy ajánlott küldeményként feladott levél feladóvevénye) oldalhû digitális másolatát, ha a letétbe

helyezett beszámoló közzététele a támogatási igény benyújtásáig megvalósult a Nyilvántartási tv. szerinti országos

névjegyzékben, vagy

b) utolsó lezárt üzleti évrõl szóló számviteli beszámoló oldalhû digitális másolatát.

(5) A támogatási igényt, annak beérkezésétõl számított tizenöt napon belül az Alapkezelõ a beérkezés sorrendjében

megvizsgálja, és ha az formai hibát tartalmaz, a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. Formai

hibának minõsül:
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a) a hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelõ rendszer útján vagy határidõn túl benyújtott támogatási

igény;

b) a támogatási igény e rendeletben elõírt mellékletének hiánya;

c) a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;

d) ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba

a bíróság;

e) ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;

f) ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;

g) együttesen benyújtott támogatási igény, ha a társpályázó határon túli civil szervezet adott költségvetési év forrása

vonatkozásában korábban benyújtott támogatási igényben is társpályázóként szerepel;

h) az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója adott költségvetési év forrása vonatkozásában már

rendelkezik érvényes pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérõ kollégiumhoz nyújtotta be;

i) a támogatást igénylõ szervezet képviselõje nyilatkozata szerint a megelõzõ három év mindegyikében részesült

támogatásban az Alap terhére.”

3. § (1) Az R1 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az Alapkezelõ a támogatási igény benyújtási határidejének lejártát követõ tizenöt napon belül megküldi

a döntéshozó részére, döntéshozatal érdekében az érvényes támogatási igények döntéshez szükséges adatait

– szervezet neve, adószáma, pályázati azonosító, támogatási cél, igényelt összeg, jogosultként igényelt normatív

kiegészítés összege, szervezet típusa (egyesület, alapítvány, szövetség), igényelt támogatás formája (visszatérítendõ

vagy vissza nem térítendõ; elõfinanszírozás, utófinanszírozás), együttesen benyújtott támogatási igény esetén a

társpályázó adatai (név, ország, székhely címe, adószám, képviselõ neve), önrész összege – tartalmazó listát.

A megküldött dokumentummal egyidejûleg az Alapkezelõ a döntéshozót tájékoztatja a 3. § (5) bekezdés szerinti

érvénytelen pályázatokról és azok formai hibájáról. Az Alapkezelõ a kifogással érintett támogatási igényekkel

kapcsolatos adatokat az adott pályázati kiíráshoz kapcsolódó összes, az Ávr. 90. § alapján benyújtott kifogás

elbírálásáról szóló döntés kézhezvételét követõen szükség esetén három napon belül korrigálja és a végleges adatokat

megküldi a döntéshozónak.

(2) A döntéshozó az (1) bekezdés szerinti végleges adatok kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül – az

Alapkezelõ részére hiteles dokumentumba foglalt és megküldött módon – dönt:

a) a támogatási igény elfogadásáról, a támogatás összegérõl, a finanszírozás módjáról (elõfinanszírozás,

utófinanszírozás, visszatérítendõ vagy nem visszatérítendõ költségvetési támogatás), a támogatási feltételekrõl;

b) a támogatási igény (rendelkezésre álló forrás korlátossága miatti) feltételes elfogadásáról, a várólistán betöltött

sorrendrõl, a támogatás összegérõl, a támogatási feltételekrõl;

c) a támogatási igény elutasításáról, amelyet részletes indokolással lát el.”

(2) Az R1 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a következõ (7) bekezdéssel

egészül ki:

„(5) Ha a döntéshozó a támogatási igénynél alacsonyabb összegû támogatásról dönt, akkor a költségvetési soronként

meghatározott költségcsökkentést az Alapkezelõ saját hatáskörben végrehajtja. Ha a döntéshozó által meghatározott

költségcsökkentések levonásával módosított költségvetésben szereplõ teljes támogatási összegnél alacsonyabb

támogatási összeget határoz meg a döntéshozó, akkor az Alapkezelõ minden költségvetési soron (önrész és

támogatás tekintetében egyaránt) arányos csökkentést hajt végre.

(6) A kedvezményezett – az (5) bekezdésben meghatározott döntés esetén – a támogatási cél sérelme nélkül

módosíthatja a benyújtott támogatási igény költségvetését. Ennek során a 7. melléklet szerinti költségvetési terv

fõösszegének meg kell egyeznie a támogatási döntésben meghatározott összeggel.

(7) A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylõ szervezet 3. § (1) bekezdés e) pontja

szerinti kérelme hiányában utófinanszírozás. Utófinanszírozás esetén a támogatási idõszak legkésõbbi záró dátuma a

támogatási igény finanszírozását szolgáló költségvetési évet követõ év március 31. napja.”

4. § (1) Az R1 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tanács elnöke a Civil tv. 61. § (7) bekezdés szerinti eljárásban a 4. § (2) bekezdés szerinti támogatási döntéssel

kapcsolatos álláspontjáról 5 napon belül nyilatkozik. Ha a támogatási döntéssel egyetért – vagy a nyilatkozattételre

nyitva álló határidõt elmulasztja –, az Alapkezelõ az egyetértõ nyilatkozat kézhezvételétõl – vagy a határidõ

eredménytelen elteltétõl – számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a
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támogatási döntésrõl, vagy kiadja a támogatói okiratot. Az értesítésben a támogatási szerzõdés megkötése érdekében

az Alapkezelõ a támogatási szerzõdés tervezetének megküldésével egy idõben – szükség szerint – felhívja a

támogatást igénylõ civil szervezetet a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére.”

(2) Az R1 5. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A támogatási szerzõdéshez az Ávr. 72. §-a szerinti dokumentumokon túl, mellékletként csatolni kell:]

„d) elõfinanszírozás esetén a támogatás kedvezményezettjének valamennyi bankszámlájára vonatkozóan a számlavezetõ

pénzintézet által ellenjegyzett felhatalmazó levelet, hogy amennyiben a kötelezettségvállaló – a támogatási szerzõdésben

rögzítettek szerint – él az elállási jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a kedvezményezett

határidõben nem fizeti vissza, úgy beszedési megbízás útján a szervezet pénzforgalmi számláját vezetõ pénzforgalmi

szolgáltatónál követelését a kötelezettségvállaló érvényesítheti;”

(3) Az R1 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Támogatói okirat kibocsátására akkor van lehetõség, ha a (4) bekezdés szerinti dokumentumok rendelkezésre

állnak.

(6) A támogatási eljárás során, valamint a támogatási szerzõdés megkötése, illetve a támogatói okirat kibocsátása

érdekében a civil szervezettõl – az azonosításához szükséges adatok kivételével – nem kérhetõ olyan adat, melléklet

megküldése, amelyet az Alapkezelõ hivatalos nyilvántartásból saját hatáskörében be tud szerezni és amelynek

bizonyító ereje megfelel a szükséges igazolási módnak.”

(4) Az R1 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor.”

5. § (1) Az R1 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatott civil szervezet a támogatás, valamint az önrész felhasználásáról és a támogatási szerzõdés

teljesítésérõl szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) köteles a

szerzõdésben megjelölt határidõben és módon benyújtani. Az elszámolási határidõt úgy kell megállapítani, hogy az

elszámolásra a támogatási idõszak lezárását követõ harminc napon belül, de legkésõbb az 1. melléklet szerinti napot

követõ harmincadik napig sor kerüljön.”

(2) Az R1 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az elszámoláshoz kapcsolódóan a magyartól eltérõ nyelvû dokumentumot csatoltak, annak magyar nyelvre

fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességérõl az elszámolás benyújtójának kell nyilatkoznia.”

6. § (1) Az R1 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Alapkezelõ a (2) bekezdés szerinti döntés kézhezvételét követõ tizenöt napon belül értesíti a támogatott civil

szervezetet. Az Alapkezelõ a hibás vagy hiányos elszámolás esetén egy alkalommal tizenöt napos határidõvel

hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet. Az Alapkezelõ a hiánypótlás kézhezvételétõl számított tizenöt

napon belül megvizsgálja, valamint harminc napon belül a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti döntési javaslatot

terjeszti a döntéshozó elé.”

(2) Az R1 7. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hiánypótlással kapcsolatos eljárásra az elszámolásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel,

hogy annak során a (2) bekezdés b) pont szerinti döntés nem hozható.”

7. § (1) Az R1 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Civil tv. 61. § (6) és (9) bekezdésének megfelelõ részletes pályázati kiírásnak – az Ávr. költségvetési támogatásokra

vonatkozó 66. § (2) bekezdésben biztosított szabályozási lehetõség alapján – tartalmaznia kell a (2) bekezdés szerinti

adatokon túl, különösen:]

„d) a támogatásból elszámolható és a különösen el nem számolható költségek körét;”

(2) Az R1 11. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Civil tv. 61. § (6) és (9) bekezdésének megfelelõ részletes pályázati kiírásnak – az Ávr. költségvetési támogatásokra

vonatkozó 66. § (2) bekezdésben biztosított szabályozási lehetõség alapján – tartalmaznia kell a (2) bekezdés szerinti

adatokon túl, különösen:]

„f) a finanszírozás módját (visszatérítendõ vagy vissza nem térítendõ; elõfinanszírozás, utófinanszírozás);”
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(3) Az R1 11. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Civil tv. 61. § (6) és (9) bekezdésének megfelelõ részletes pályázati kiírásnak – az Ávr. költségvetési támogatásokra

vonatkozó 66. § (2) bekezdésben biztosított szabályozási lehetõség alapján – tartalmaznia kell a (2) bekezdés szerinti

adatokon túl, különösen:]

„g) a megkívánt önrész (saját és egyéb forrás) mértékét;”

(4) Az R1 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg tíz százaléka. A kollégium a pályázati kiírásban ennél

magasabb mértéket is meghatározhat. A szükséges önrész biztosítása történhet természetben – különösen a

közérdekû önkéntes munka – vagy készpénzben. E rendelet alkalmazásában önrésznek minõsül minden, az Alapból

folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 76. § (2) bekezdésében

foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.”

(5) Az R1 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés, valamint a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igény bírálata során figyelembe kell venni a

13. § (3) bekezdés szerinti támogatást.”

(6) Az R1 11. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A döntéshozó 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti döntése adatait az internetes támogatáskezelõ rendszerben rögzíti

a 4. § (2) bekezdése szerinti hiteles dokumentum Alapkezelõ részére történõ megküldésével egyidejûleg.”

(7) Az R1 11. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki

„(8) Az Alapkezelõ a 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti támogatási döntés meghozatalát követõen a Civil tv. 61. §

(7) bekezdése szerinti döntéshozatalhoz kapcsolódó egyetértési jogköre tekintetében a Tanács elnökét öt napos

jogvesztõ határidõ tûzésével nyilatkozat tételére kéri fel. A Tanács elnökének egyetértõ nyilatkozata esetén az

Alapkezelõ tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésrõl, vagy

kibocsátja a támogatói okiratot. Az értesítésben a támogatási szerzõdés megkötése érdekében az Alapkezelõ felhívja

a támogatást igénylõ civil szervezetet a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére és megküldi

a támogatási szerzõdés tervezetét.”

8. § Az R1 12. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást a kollégiumokra összevontan, egységes tartalommal és

feltételekkel kell megjelentetni. A pályázati kiírásnak elkülönítetten kell tartalmaznia a Civil tv. 59. § (2) bekezdés a) és

b) pontja szerinti kedvezményezetti kör számára rendelkezésre álló forrás összegét.”

(3) A mûködési célú pályázati kiírás tartalmazhatja a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keret biztosítását.

Ha a támogatási igényekhez mellékelt, a támogatási igény benyújtását megelõzõ évre vonatkozó számviteli

beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet a támogatási igények beérkezési

sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosult az adományhoz kapcsolódóan, a Civil tv. szerinti

mértékben mûködési támogatásra. A bírálat során nem hozható olyan döntés, amely a normatív kiegészítés

összegénél alacsonyabb támogatást biztosít.

(4) Civil szervezet mûködéséhez támogatás akkor biztosítható, ha

a) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatás eléri a tízezer forintot, legfeljebb

kettõszázötvenezer forint értékig;

b) a mûködési támogatás meghaladja a kettõszázötvenezer forintot.”

9. § (1) Az R1 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Civil tv. 57. § (1) bekezdése alapján azon közhasznú civil szervezetnek, amelynek a pályázat megjelenését

megelõzõ utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja az ötvenmillió

forintot, csak mûködési támogatás nyújtható, visszafizetési kötelezettség mellett.

(2) A visszafizetés módját – egy összegben vagy részletekben – és határidejét a támogatási szerzõdésben kell

meghatározni. A teljes visszafizetés végsõ határideje nem lehet késõbbi azon költségvetési évet követõ második év

utolsó napjánál, amely terhére a visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatást kifizették.”

(2) Az R1 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Visszatérítendõ támogatás esetén a támogatási szerzõdés alapján visszatérítendõ összeg megegyezik a nyújtott

támogatással.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám 38595



10. § Az R1 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hivatalos honlapon fel kell tüntetni – az Alapkezelõ által a hivatalos honlapon közzétett egyes pályázatok

adatainak kivételével – az adat

a) közzétételével egyidejûleg a közzététel idõpontját és az adatfelelõst,

b) archiválása esetén az archiválás tényét és idõpontját, valamint az új állapot elérésének módját, amennyiben az

rendelkezésre áll.”

11. § (1) Az R1 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Alapot érintõ adatok Alapkezelõ hivatalos honlapján történõ közzétételének feltétele az adatoknak az Alap

hivatalos honlapján történõ közzététele és a folyamatos adategyeztetés biztosítása.”

(2) Az R1 18. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Knytv. szerinti döntés-elõkészítésben közremûködõ személy tekintetében a Civil tv. 69. § (5) bekezdésében foglalt

közzétételi kötelezettség teljesítése során a Tanács és a kollégium tagjára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal,

hogy]

„b) az adatfelelõs az Alapkezelõ.”

(3) Az R1 18. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha az Alapkezelõ részére történõ adatküldésre kötelezett személy, szerv vagy testület az adatküldést a

jogszabályban elõírt határidõben nem teljesíti, az Alapkezelõ felhívja e kötelezettség öt napon belül történõ

teljesítésére.”

12. § Az R1 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elektori gyûlések elnevezése, az elektor állítására jogosult civil szervezetek köre megegyezik a megfelelõ

kollégiumok elnevezésével és az általuk támogatható civil szervezetek körével. Elektort állító civil szervezet az

elektorállítás évének megfelelõ költségvetési év forrásai tekintetében csak az elektori gyûlésnek megfelelõ

kollégiumokhoz nyújthat be támogatási igényt érvényesen.”

13. § Az R1 25. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A testületi tagnak kötelessége megbízása kezdõ dátumától a testület feladat- és hatáskörébe tartozó döntés

meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatokkal

kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

27. § (5) bekezdés alapján eljárni.”

14. § (1) Az R1 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Költségtérítésként a testületi tag nevére szóló eredeti számviteli bizonylatokkal alátámasztott, a tárgyhavi

költségeket igazoló kiadás legfeljebb a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének feléig számolható

el. E jogcímen különösen a telefon-, internet- és utazási költség számolható el.”

(2) Az R1 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Nem jogosult költségátalányra vagy költségtérítésre a testület döntéseit rögzítõ dokumentumot hitelesítõ

testületi tag, ha az adott hónapban a testület a hitelesített emlékeztetõ, jegyzõkönyv megküldésével öt napot

meghaladóan késedelembe esett.”

15. § Az R1 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az Alapkezelõ feladata különösen:]

„c) a Tanács és a kollégiumok üléseinek, döntéseinek elõkészítése, dokumentálása és végrehajtása;”

16. § (1) Az R1 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti költséget az Alapkezelõ az internetes támogatáskezelõ rendszer mûködtetésébõl

származó bevételbõl finanszírozza. Az internetes támogatáskezelõ rendszerbe regisztrált szervezeteknek

regisztráláskor, vagy a regisztrációt követõ években a regisztráció megerõsítésekor nem írható elõ fizetési

kötelezettség. A támogatást igénylõ civil szervezet a pályázat benyújtásához kapcsolódóan legfeljebb kettõezer forint

pályázati díjat fizet az Alapkezelõ részére. A pályázati díj a hozzá kapcsolódóan benyújtott pályázattal összefüggésben

valamennyi elektronikus szolgáltatás igénybevételét biztosítja. A pályázó számára más fizetési kötelezettség az

internetes támogatáskezelõ rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan nem írható elõ.”
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(2) Az R1 29. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A visszatérítendõ támogatásokból, valamint a vissza nem térítendõ támogatásokból bármely jogcímen az

Alapkezelõhöz visszautalt összegeket minden negyedév vonatkozásában a negyedévet követõ harmincadik napig

összesíteni kell és a befolyt bevételek összegét, a befizetés jogcímét, a befizetõre vonatkozó azonosító adatokat is

tartalmazó részletezõ tételes és elõzõek szerint összesített kimutatást a negyedévet követõ negyvenötödik napig

az Alapkezelõ eljuttatja a miniszternek. A kötelezettségvállalással nem terhelt visszautalt összegek összesítését

követõen a visszautalt összeg további felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített

összeghez kapcsolódó támogatási szerzõdés vagy támogatói okirat alapjául szolgáló döntést meghozta.”

17. § Az R1 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Az Alapkezelõ az e § szerinti összefoglaló adatokat február 28-ig megküldi a kollégiumoknak és a Tanácsnak.

A kollégium a Tanácsnak szóló Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és szempontok

szerint készíti el:”

18. § Az R1 33. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Tanács az Országgyûlés bizottságának szóló Civil tv. 70. § (2) bekezdés szerinti beszámolóját az alábbi szerkezetben és

szempontok szerint készíti el:]

„d) együttmûködés az Alapkezelõvel, a kollégiumokkal, az Alap mûködése felett Civil tv. 55. §-a szerinti rendelkezési

jogot gyakorló miniszterrel;”

19. § Az R1 34. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

és a civil szervezetek információs rendszerérõl szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról szóló

56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módosító Rendelet) által megállapított 4. § (1) és (2) bekezdésének

rendelkezéseit a Módosító Rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

20. § A civil szervezetek információs rendszerérõl szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2) 2. § 2. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„2. adatfelelõs: az a szerv, amelynek kezelésében vagy ismeretében lévõ adatot az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:

Civil tv.) rendelkezése alapján a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni;”

21. § Az R2 3. § (1) bekezdés c) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[A Civil Információs Portálon közzétételre kerül, kérelemre lekérdezhetõ illetve hozzáférhetõ:]

„c) a megszûnt egyesület vagyona felhasználásának módjával kapcsolatban a Civil tv. 6. § szerinti, valamint a megszûnt

alapítvány vagyona felhasználásának módjával kapcsolatban a Polgári törvénykönyv 74/E. § (5) bekezdése szerinti,”

[adat.]

22. § Az R2 3. § (1) bekezdés i) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[A Civil Információs Portálon közzétételre kerül, kérelemre lekérdezhetõ illetve hozzáférhetõ:]

„i) a civil szervezetre vonatkozó, országos névjegyzékben szereplõ,”

[adat.]

23. § Az R2 9. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az Országos Bírósági Hivatal biztosítja annak lehetõségét, hogy az általa vezetett, országos névjegyzék adatai

közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény

adatait megjeleníteni.”

24. § (1) Az R1 5. alcímének címében a „szerzõdés” szövegrész helyébe a „szerzõdés, támogatói okirat” szöveg lép.

(2) Az R1 5. § (2) bekezdésében a „megkötött támogatási szerzõdéseknek (a továbbiakban: támogatási szerzõdés)”

szövegrész helyébe a „megkötött támogatási szerzõdésnek (a továbbiakban: támogatási szerzõdés), kiadott

támogatói okiratnak” szöveg lép.
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(3) Az R1 6. § (1) bekezdésében a „felhasználásáról és a támogatási szerzõdés” szövegrész helyébe a „felhasználásáról,

illetve a támogatási szerzõdés” szöveg, a „köteles a szerzõdésben” szövegrész helyébe a „köteles a pályázati kiírásban”

szöveg lép.

(4) Az R1 6. § (2) bekezdésében a „támogatási szerzõdés” szövegrész helyébe a „támogatási szerzõdés vagy támogatói

okirat” szöveg lép.

(5) Az R1 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „szerzõdésben” szövegrész helyébe a „szerzõdésben, támogatói okirat

alkalmazása esetén a pályázati kiírásban” szöveg lép.

(6) Az R1 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „összhangban vannak a támogatási szerzõdésben” szövegrész helyébe az

„összhangban vannak a pályázati kiírásban, illetve a támogatási szerzõdésben” szöveg lép.

(7) Az R1 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „támogatási szerzõdés számát” szövegrész helyébe a „támogatási szerzõdés,

támogatói okirat számát” szöveg lép.

(8) Az R1 9. § (3) bekezdés c) pontjában a „támogatási szerzõdésnek” szövegrész helyébe a „pályázati kiírásnak” szöveg

lép.

(9) Az R1 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „a támogatási szerzõdés teljesítésérõl szóló elszámolásban” szövegrész

helyébe az „az elszámolásban” szöveg lép.

(10) Az R1 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „nem a támogatási szerzõdésnek” szövegrész helyébe a „nem a pályázati

kiírásnak vagy a támogatási szerzõdésnek” szöveg lép.

(11) Az R1 10. § (2) bekezdés a) pontjában az „a támogatási szerzõdés teljesítésérõl szóló szakmai beszámoló vagy pénzügyi

elszámolás” szövegrész helyébe az „az elszámolás” szöveg lép.

(12) Az R1 11. § (5) bekezdés elsõ mondatában a „háromnegyedénél” szövegrész helyébe a „kétharmadánál” szöveg lép.

(13) Az R1 13. § (4) bekezdésében a „támogatási szerzõdést az Alapkezelõ” szövegrész helyébe a „támogatási szerzõdést,

vagy támogatói okiratot az Alapkezelõ” szöveg lép.

25. § Az R2 18. § (2) bekezdésében a „2013. január 1.” szövegrész helyébe a „2013. július 1.” szöveg lép.

26. § (1) Az R1 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

27. § (1) Az R2 1. melléklet D:4 mezõje az „a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter” szövegrész helyett

az „a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter” szöveggel lép hatályba.

(2) Az R2 1. melléklet B:5 mezõje a „13. § (3)” szövegrész helyett a „14. § (1)” szöveggel lép hatályba.

(3) Az R2 1. melléklet B:6 mezõje a „13. § (3)” szövegrész helyett a „14. § (1)” szöveggel lép hatályba.

(4) Az R2. 1. melléklet A:9. oszlop mezõje a „vagyonnyilatkozata” szövegrész helyett a „vagyonnyilatkozatának letétbe

helyezése tényét és idejét” szöveggel lép hatályba.

28. § Hatályát veszti az R1 4. § (3) és (4) bekezdése.

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivétellel – 2012. december 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1–19. §, 24. §, 26. § és 28. §-a 2013. január 1. napján lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

„1. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Nemzeti Együttmûködési Alap elektori és támogatási szerkezete

A B C D E F G H I J

1

Kollégium /elektori

gyûlés elnevezése

Támogatható/ választásra jogosult civil szervezetek

tevékenységi köre (NSZOR alapján)

Civil tv. 61. § (2)

bekezdés b) pont

szerint tagokat

delegáló miniszter

A kollégium által

nyújtható mûködési

támogatási forrás

aránya a teljes

támogatási forráshoz

képest

A kollégium által

nyújtható szakmai

támogatás Civil tv.

56. § (1) bekezdés

szerinti célja

A kollégium által

nyújtható szakmai

támogatási forrás

aránya a teljes

támogatási forráshoz

képest

Összesen

ebbõl visszatérítendõ

támogatásra

biztosítani szükséges

a teljes támogatási

forráshoz képest

Támogatás

formája

Támogatási idõszak

legkésõbbi záró

dátuma (támogatás

forrása szerinti

költségvetési évet

követõ évben)

2 Közösségi környezet A kulturális tevékenység, közmûvelõdés, tudomány és

kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció,

informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnõttképzés,

ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd,

fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés

területén mûködõ civil szervezetek

emberi erõforrások

minisztere, nemzeti

fejlesztési miniszter,

nemzetgazdasági

miniszter

12,00% c)–i) 6,00% 18,00% 2,00% pályázat 05.20.

3 Mobilitás és

alkalmazkodás

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári

védelem, önkéntes tûzoltás, mentés és katasztrófa

elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme,

szabadidõ, hobbi és sport, a nõk és férfiak

esélyegyenlõségének védelme területén mûködõ civil

szervezetek

honvédelmi

miniszter,

belügyminiszter,

emberi erõforrások

minisztere

12,00% c)–i) 6,00% 18,00% 2,00% pályázat 05.10.

4 Nemzeti

összetartozás

A Kárpát medencei együttmûködés, mint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az

európai integráció elõsegítése, továbbá a Magyarországon

élõ nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári

jogok védelme területén mûködõ civil szervezetek

belügyminiszter,

külügyminiszter,

emberi erõforrások

minisztere

12,00% c)–i) 6,00% 18,00% 2,00% pályázat 04.20.

5 Társadalmi

felelõsségvállalás

Nonprofit szervezeteknek, ernyõszervezeteknek nyújtott

szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet,

adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés,

idõskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás,

hátrányos helyzetû rétegek segítése, egyéb nonprofit

tevékenységek területén mûködõ civil szervezetek

belügyminiszter,

emberi erõforrások

minisztere,

nemzetgazdasági

miniszter

12,00% c)–j) 6,00% 18,00% 2,00% pályázat 05.30.

6 Új nemzedékek

jövõjéért

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és

ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem,

egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító,

egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

kábítószer-megelõzés, természet- és környezetvédelem

területén mûködõ civil szervezetek

emberi erõforrások

minisztere,

nemzetgazdasági

miniszter,

vidékfejlesztési

miniszter

12,00% c)–i) 6,00% 18,00% 2,00% pályázat 04.30.

7 MINDÖSSZESEN 60,00% 30,00% 90,00% 10,00%

”
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2. melléklet az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

„7. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez

Költségvetési terv

Bevételek

ADATOK ÖSSZEG (Ft)

1. Támogatási összeg: Ft

2. Önrész: Ft

– Saját forrás: Ft

– Egyéb forrás: Ft

ÖSSZESEN (=1+2) Ft

Kiadások

A költség/kiadásnem megnevezése

1.
Támogatásból

fedezett
kiadások
(Ft-ban)

2. Más
forrásból
fedezett
kiadások
(Ft-ban)

3. Összesen
(1+2)

(Ft-ban)

A. DOLOGI KIADÁSOK

A.1 Ingatlan üzemeltetés költségei

A.2 Jármû üzemeltetés költségei

A.3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

A.4 Adminisztráció költségei

A.5 PR, marketing költségek

A.6 Humánerõforrás fejlesztésének költségei

A.7 Kommunikációs költségek

A.8 Utazás-, kiküldetés költségei

A.9 Szállítás költségei

A.10 Munka- és védõruha, védõfelszerelés költségei

A.11 Szervezetfejlesztés (Kizárólag a támogatott szervezet fejlesztésének
költségei.)

A.12 Egyéb beszerzések, szolgáltatások

B. FOGLALKOZTATÁS ÉS EMBERI ERÕFORRÁS KÖLTSÉGEI

B.1 Bérköltség

B.2 Megbízási díj

B.3 Ösztöndíj

B.4 Egyszerûsített foglalkoztatás költsége

B.5 Foglalkoztatás vállalkozói szerzõdéssel

B.6 Önkéntes foglalkoztatott költségei (A közérdekû önkéntes
tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége
ellátása közben/érdekében felmerült költségek)

C. TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE

C.1 Tárgyi eszköz beszerzés

C.2 Immateriális javak beszerzése

T. TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS (társadalmi munka, dologi feltételek és
szolgáltatás biztosítása)

ÖSSZESEN (=A + B + C)

(A Bevételek táblázat összesen összegének meg kell egyeznie az itt szereplõ
végösszeggel.)

”
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Az emberi erõforrások minisztere 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelete
egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos
miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi

XCV. törvény 32. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés

c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím és a 3–5. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

83. § (3) bekezdés a) és c) pontjában, 83. § (4) bekezdés n) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §

(2) bekezdés l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért

fizetendõ díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása

1. § A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ

díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

2. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban:

23/2002. EüM rendelet) 20/R. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A díj összege:)

„b) a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti orvostechnikai eszközök beavatkozással nem járó vizsgálatának

engedélyezése és a vizsgálati terv lényeges módosítása engedélyezése esetében 370 000 Ft;”

(2) A 23/2002. EüM rendelet 20/R. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó engedélyezõ hatóság bevétele. A (3) bekezdés a) pontjában foglalt díj

46%-a a GYEMSZI, 54%-a az ETT TUKEB bevétele. A (3) bekezdés b) pontjában foglalt engedélyezésért és a vizsgálati

terv lényeges módosítása engedélyezéséért befizetett díj 80%-a az ETT TUKEB, 20%-a az Egészségügyi Engedélyezési

és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) bevétele. A (3) bekezdés a) pontjában említett módosítás díja az eljáró

engedélyezõ hatóságok között egyenlõ arányban oszlik meg. A (3) bekezdés b) pontjában említett egyéb módosítás

díja az EEKH-t illeti.”

3. § A 23/2002. EüM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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3. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról,

támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

4. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ

rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)

4. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A gyógyászati segédeszközök befogadásánál az alábbi gazdasági szempontokat kell figyelembe venni:)

„g) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelezõ jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezõbb jótállási feltételeket, amennyiben a kötelezõ és az

önként vállalt jótállás ideje együttesen eléri az eszköz kihordási idejét.”

5. § Az R. 10/F. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki

(Az OEP a gyógyászati segédeszközt az internetes eszközkatalógusba)

„d) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelezõ jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezõbb jótállási feltételekre vonatkozó adatokkal, amennyiben

azokat a 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján figyelembe vették,”

(veszi fel).

6. § Az R. a következõ 10/G. §-sal egészül ki:

„10/G. § Az OEP a Gtv. 33. § (6) bekezdése alapján közzéteszi a támogatott gyógyászati segédeszközök

a) pontos megnevezését, funkcionális csoportját (alcsoportját) és ISO-kódját,

b) kiszerelését,

c) közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, vagy kölcsönzési napi- vagy havidíját,

d) támogatási mértékét és támogatási technikáját,

e) támogatásának nettó összegét,

f) kihordási idejét és a kihordási idõre felírható maximális mennyiségét,

g) rendelhetõségi feltételeit (indikáció, szakképesítési és munkahelyi követelmények, az indikációhoz tartozó

kiegészítõ feltételek és megjegyzések),

h) közgyógyellátás jogcímén történõ rendelhetõségét,

i) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelezõ jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezõbb jótállási feltételeket, amennyiben azokat a 4. §

(2) bekezdés g) pontja alapján figyelembe vették.”

7. § (1) Az R. 12. §-a a következõ (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6b) A (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen nem rendelhetõ a gyógyászati segédeszköz kihordási idejének

letelte elõtt társadalombiztosítási támogatással ismét az azonos rendeltetésû gyógyászati segédeszköz csoportba

tartozó gyógyászati segédeszköz, ha az állapot változásának megfelelõen az egyedi méretvétel alapján gyártott

eszköz eredeti funkciója alkatrész cserével helyreállítható és ahhoz a biztosított az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja

alapján méltányosságból támogatásban részesült.”

(2) Az R. 12. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Azoknak a gyógyászati segédeszközök körét, amelyek javítási díjához társadalombiztosítási támogatás vehetõ

igénybe, a 22. számú melléklet tartalmazza.

(10) Azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek árához az egészségbiztosító méltányosságból

a 10. számú mellékletben meghatározott indikációtól és az ahhoz tartozó kiegészítõ feltételektõl eltérõen támogatást

nyújthat, a 23. számú melléklet határozza meg.”

8. § Az R. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § (1) Az egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek

módosításáról szóló 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 4. § (2) bekezdés

g) pontját az annak hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az OEP az internetes eszközkatalógust – a rendelkezésre álló adatok alapján – a Módr4. hatálybalépését követõ

hatvan napon belül kiegészíti a Módr4. által megállapított 10/F. § (3) bekezdés d) pontja szerinti adatokkal.
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(3) A Gtv. 33. § (6) bekezdése alapján megjelenõ közleménynek a Módr4. által megállapított 10/G. §-ban foglaltaknak

az annak hatálybalépését követõ harmadik hónapban kell elsõ alkalommal megfelelnie.

(4) A Módr4. által megállapított 12. § (6b), (9) és (10) bekezdését az azok hatálybalépését megelõzõen rendelt eszközök

tekintetében nem kell alkalmazni.”

9. § (1) Az R. 18. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 4. melléklet szerinti 22. számú melléklettel egészül ki.

(3) Az R. az 5. melléklet szerinti 23. számú melléklettel egészül ki.

10. § Hatályát veszti az R. 11. § (1) bekezdésében az „Az OEP a Gtv. 33. § (6) bekezdése alapján a közgyógyellátás keretében

rendelhetõ gyógyászati segédeszközök körét tájékoztató jelleggel közzéteszi.” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–2. melléklet az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ

díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat II.11. sora helyébe a következõ

rendelkezés lép:

II.11. Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, a vizsgálati terv
lényeges módosítása

500 000 Ft
(ebbõl

a szakhatósági
eljárás díja:
320 000 Ft)

2. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

1. A 23/2002. EüM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

1. A 12. és 13. sor figyelembe vétele
mellett az emberen végzett
orvostudományi kutatások, az emberi
felhasználásra kerülõ vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálata, valamint
az emberen történõ alkalmazásra
szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt
orvostechnikai eszközök klinikai
vizsgálata engedélyezési eljárásának
szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott esetekben

Egészségügyi Tudományos Tanács,
az Egészségügyi Tudományos Tanács
Bizottságai és Elnöksége

Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet
10032000-01490576-
00000000
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2. A 23/2002. EüM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 13. sorral egészül ki:

13. Orvostechnikai eszközzel végzett
beavatkozással nem járó vizsgálatok, az
emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálata, valamint
az emberen történõ alkalmazásra
szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt
orvostechnikai eszközök klinikai
vizsgálata engedélyezési eljárásának
szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott esetekben

Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal

10032000-
00285788-
00000000

3. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

Az R. 18. számú mellékletében foglalt „2. A 10. számú melléklet 04 19 24 03 ISO kódú sorához:” táblázat a következõ

26/a számú sorral egészül ki:

26/a Fejér Megyei Szent György Kórház Diabetológiai Szakellátóhelye, Székesfehérvár

4. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

„22. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

ISO kód Megnevezés

04 03 06 Inhalátorok

06 03 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek

06 12 18 Csípõ-térd-boka-láb ortézisek

06 18 Felsõ végtagok protézisrendszerei

06 24 Alsó végtagok protézisrendszerei

06 30 36 Mûfogsorok

06 30 37 Fogszabályozás segédeszközei

12 16 Mopedek és motorkerékpárok

12 21 Kerekesszékek

21 03 06 Szemüvegkeretek

21 03 21 Távcsõszemüvegek

21 42 12 06 03 Mûgége

21 45 03 Hallójárati készülékek

21 45 06 Fül mögötti hallókészülékek

21 45 09 Szemüvegszárba épített hallókészülékek

21 45 12 Testen viselt, dobozos hallókészülékek

Hallásjavító implantátumok beszédprocesszorai

”

5. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

„23. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

12 21 27 Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással”
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A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete
az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés

b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) és u) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a), c)–d), f)–h), l) és w)–z) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (3) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) és u) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. alcím tekintetében az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosítása

1. § A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 1. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A vegyipari, gyógyszeripari és élelmiszeripari felhasználás során szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék

regenerálásánál a figyelembe vehetõ veszteségnorma mértékét a regenerálás helye szerinti alsó fokú vámszerv

az adómentes felhasználó kérelmére, szakértõi véleménnyel és próbagyártással alátámasztva, a regeneráláshoz

használt berendezés mûszaki jellemzõinek és a jövedéki termék szennyezettségének figyelembevételével esetenként

határozza meg.”

2. § A PM1 rendelet 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Jöt. 50. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti ásványolaj föld feletti tartályban, hordóban és tankban való tárolása

esetén raktározási veszteségre a téli idõszakban 0,015%, a nyári idõszakban 0,04% veszteségnorma, a szállításra közúti

tankautós szállítás esetén 0,5%, vasúti tartálykocsis és vízi uszályos szállítás esetén 1% veszteségnorma vehetõ

figyelembe az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával. A termékek kiszerelésénél figyelembe

vehetõ veszteségnorma a kiszerelt mennyiség 1%-a.”

3. § A PM1 rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jövedéki engedélyes vagy a nem jövedéki engedélyes kereskedõ telephelyén vagy üzemanyagtöltõ állomásán,

kiskereskedelmi tárolótelepén a vámhatóság által az üzemanyagkészlet ellenõrzése során megállapított tényleges

készlet és a nyilvántartott készlet mennyiségének pozitív különbségébõl (a továbbiakban: többlet) elszámolható

többletnek a tényleges többlet, legfeljebb azonban a készletfelvétel során használt mérõeszköz (tárolótartály)

hitelesítési bizonylatában rögzített mérési bizonytalanság alapján a tényleges készletre számított mennyiség és

a hitelesített kimérõ szerkezeten keresztül az elõzõ készletfelvételt követõen forgalmazott mennyiség 0,5%-a

minõsül.”

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

4. § (1) Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.)

PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti, a Jöt. 7. § 43. pontjában meghatározott pénzügyi biztosítékban nyújtott jövedéki

biztosítéknak olyan eredeti, meghatározott határnapig érvényes, visszavonhatatlan vagy a Jöt. 38. § (11) bekezdése

szerint visszavonható pénzügyi biztosítéknak kell lennie, amelynek összegén belül a pénzügyi biztosítékot nyújtó

pénzügyi intézmény vagy biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejártát
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követõen fennálló tartozás esetén, a KAVIG igénybejelentése alapján – a banki forgalom szabályozására vonatkozó

elõírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül – teljesít. A pénzügyi biztosítékban a KAVIG-ot kizárólagos

kedvezményezettként kell megjelölni. A pénzügyi biztosíték érvényességi idejének legalább 30 nappal meg kell

haladnia a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejárta idõpontját.”

(2) A PM2 rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Ha az adójegy kiadásának – a Jöt.-ben és e rendeletben elõírt – feltételei hiányoznak, vagy

az adójegy-felhasználónak az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható adótartozása van – nem

értve ide, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek –, a KAVIG a kiadás elutasításáról dönt.”

5. § A PM2 rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 12. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmány adójegyének

a) a Jöt. 99. § (7) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítása és a bejegyzett kereskedõ vagy az importáló által

a dohánygyártmány új adójeggyel történõ ellátása kizárólag a vámszerv elõzetes értesítését követõen végezhetõ;

az adójegy eltávolítását és a bejegyzett kereskedõ vagy az importáló által a dohánygyártmány új adójeggyel történõ

ellátását követõen, a dohánygyártmányokról levett, gyûjtõívre felhelyezett korábbi adómértéknek megfelelõ

adójegyek megsemmisítése kizárólag a vámszerv jelenlétében végezhetõ;

b) a Jöt. 108. § (1) bekezdése szerinti felülragasztása kizárólag a vámszerv jelenlétében, annak elõzetes értesítését

követõen végezhetõ.

(4a) A (4) bekezdés szerinti értesítést legalább 3 munkanappal az eltávolítás, illetve felülragasztás tervezett idõpontját

megelõzõen, írásban kell a vámszervhez benyújtani.”

6. § A PM2 rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

7. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 1. § (1) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Jöt. szerinti engedélyek iránti kérelmek közül)

„a) az adóraktári engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet, az 1/A. számú melléklet vagy az 1/B. számú melléklet,”

[szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes

honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban a külön jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ

vámszervhez (a továbbiakban: vámszerv) kell benyújtani.]

8. § (1) PM3 rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerûsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]

„c) a szõlõbor, pezsgõ elõállítására, az elõállításukhoz szükséges anyagok és az elõállított, betárolt szõlõbor és pezsgõ

raktározására, tárolására szolgáló, adóraktárként mûködtetni kívánt helyiség(ek) (a továbbiakban: egyszerûsített

adóraktár) használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot;”

(2) A PM3 rendelet 3. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerûsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]

„j) a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgõ elõállítási szándéka esetén az errõl szóló nyilatkozatot.”

9. § A PM3 rendelet a következõ 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. § A Jöt. 58. § (1) bekezdés k) pontja szerinti tiszta növényiolaj-gyártó adóraktári engedély iránti kérelméhez

csatolni kell

a) a társasági szerzõdést (alapító okiratot, alapszabályt) vagy a vállalkozói, illetve õstermelõi igazolványt;

b) a tiszta növényi olaj elõállítás technológiai folyamatának leírását;

c) az adóraktárban használt tárolótartályok (hordók) listáját, azok anyagának, azonosításra alkalmas jelének,

ûrtartalmának, helyének feltüntetésével;

d) a felajánlott jövedéki biztosíték vagy a jövedéki biztosíték nyújtása alóli mentesülés számításának levezetését;

e) az e rendeletben elõírt nyilvántartások mintáját vagy az azokra vonatkozó számítógépes nyilvántartások leírását.”
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10. § A PM3 rendelet a következõ 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § A tiszta növényiolaj-gyártó adóraktári engedélyt a vámszerv abban az esetben adja ki, ha az 5/A. § (1) bekezdés

b) és e) pontja szerinti feltétel teljesül, valamint a kérelmezõ a Jöt. 58. § (5a) bekezdése szerint teljesíti

a jövedékibiztosíték-nyújtási kötelezettségét.”

11. § (1) A PM3 rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vámszerv az adóraktári engedély iránti kérelmet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – elutasítja, ha

a kérelmezõ:

a) a jövedéki termék mennyiségi számbavételének és minõsége megállapításának feltételeit (mûszerek,

berendezések, hitelesített mérõeszközök – a Jöt.-ben foglalt kivétellel –, hitelesített tartályok stb.) nem biztosította;

b) az üzemi berendezéseket, csõcsatlakozásokat úgy alakította ki, hogy azokon – a vámhatóság által a helyszíni

szemlén történt egyeztetés alapján szükségesnek tartott – hivatalos zárak nem alkalmazhatók;

c) a jövedéki termékek, a zárjegyek, az adójegyek biztonságos raktározásának, tárolásának feltételeit nem alakította ki,

a raktárhelyiségek, tárolótartályok olyan helyiséggel is közvetlen (ajtó, ablak, csõvezeték) összeköttetésben vannak,

amelyek a bejelentésben (helyszínrajzon, technológiai elrendezési rajzon) nem szerepelnek;

d) a hatósági felügyelet ellátásához, az ellenõrzések lefolytatásához szükséges tárgyi feltételeket nem teremtette meg;

e) a tevékenység folytatására és a jövedéki termékek elõállítására jogszabályban elõírt hatósági engedélyekkel nem

rendelkezik;

f) a vámhatóság által elfogadott vagy meghatározott jogtiszta számítógépes rendszert a Jöt. és e rendelet

rendelkezései szerint nem alakította ki;

g) a Jöt. 35. §-ában és 36. §-ában foglalt egyéb feltételeknek nem felel meg.”

(2) A PM3 rendelet 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vámszerv a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár esetében az adóraktári engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a kérelmezõ az 5/B. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg.”

12. § (1) A PM3 rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bejelentési kötelezettséggel járó változást a vámszervhez a változás bekövetkeztétõl számított 15 napon belül,

illetve a Jöt. 48/C. §-a szerinti jogutódlás esetén legkésõbb a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem

cégbírósághoz történõ benyújtásának napját követõ 5. munkanapig – a borkísérõ okmány aláírására jogosultak

személyének változása esetén legkésõbb a következõ munkanapon – be kell jelenteni. A bejelentés az 1. számú

melléklet, 1/A. számú melléklet vagy az 1/B. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által

az engedélykérelemre rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és

kinyomtatott formátumú nyomtatványon teljesíthetõ. A Jöt. 37. § (8) bekezdése szerinti bejelentés engedély

módosítása iránti kérelemnek, minden egyéb bejelentés változásbejelentésnek minõsül függetlenül attól, hogy

a bejelentés nyomán szükséges-e az engedélyt módosítani.”

(2) A PM3 rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A változásbejelentéshez és az adóraktári engedély (egyszerûsített adóraktári engedély) módosítása iránti

kérelemhez csatolni kell:

a) a változással érintett eredeti adóraktári engedélyt [betétlapo(ka)t];

b) az adóraktári engedélyben nem szereplõ jövedéki termék elõállítása vagy új tevékenység végzése esetén, illetve

a tevékenységek további telephelyen (adóraktárban) történõ végzése esetén a vonatkozó jogszabályban elõírt

engedélyeket, kivéve, ha az adóraktárban korábban engedélyezett másik jövedéki termék, tevékenység kapcsán azt

már bemutatták;

c) jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli szervezetek jogutódlása esetén annak bejelentésekor a cégbírósághoz

benyújtott cégbejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelemnek a cégbírósági átvételt igazoló bélyegzõvel ellátott

példányát, a jogutód(ok) társasági szerzõdését (alapító okiratát, alapszabályát), valamint a 2–3/A. §-ban

meghatározott azon nyilatkozatokat, okmányokat és igazolásokat, melyek az adóraktár mûködtetéséhez kapcsolódó

– a jogutódlásból eredõ változásokkal érintett – jogszabályi feltételeknek a teljesítését igazolják;

d) a Jöt. 39. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az adóraktár engedélyesének örököse, illetve özvegye

az adóraktár-engedélyes halotti anyakönyvi kivonatát, az adóraktár (egyszerûsített adóraktár) használati jogcímének

megállapítására alkalmas okiratot, az örökös vagy özvegy vállalkozói vagy õstermelõi igazolványát, a 2. §

(1) bekezdés j) pontjában foglalt dokumentumot, valamint a Jöt. 38. §-a szerinti jövedéki biztosíték nyújtásának

igazolását.”
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(3) A PM3 rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A vámszerv az engedély módosítása iránti kérelemben vagy a változásbejelentésben foglaltak alapján

az adóraktári (egyszerûsített adóraktári) engedélyt vagy a betétlapot – szükség esetén mindkettõt – bevonja, és új

adóraktári (egyszerûsített adóraktári) engedélyt vagy betétlapot ad ki.”

13. § A PM3 rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kísérleti elõállítást végzõ üzem és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár esetében az (1)–(2) bekezdésben

foglaltakat kell alkalmazni.”

14. § A PM3 rendelet 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § A felhasználói engedély kiadására a 11. § (1)–(3) bekezdése, a felhasználói engedély iránti kérelem elutasítására

a 12. §, a felhasználói engedély iránti kérelemben vagy a felhasználói engedélyben szereplõ adatok változása esetén

a 8. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felhasználói engedélyt a 13. számú melléklet szerinti

adattartalmú nyomtatványon kell kiadni, a felhasználói engedély módosítása iránti kérelmet és a változásbejelentést

pedig a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani.”

15. § A PM3 rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelemben vagy a bejegyzett kereskedõ engedélyében szereplõ adatok

változása esetén a 8. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az engedély módosítása iránti kérelmet

és a változásbejelentést a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani.”

16. § A PM3 rendelet 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § A bejegyzett feladói engedély iránti kérelemben vagy a bejegyzett feladó engedélyében szereplõ adatok

változása esetén a 8. § rendelkezéseit kell – értelemszerûen – alkalmazni. A vámszerv a bejegyzett feladói engedélyt

a 17. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki. A bejegyzett feladói engedély módosítása iránti

kérelmet és a változásbejelentést az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani.”

17. § (1) A PM3 rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A más tagállamban csomagküldõ kereskedelmet folytató belföldi székhelyû személynek a Jöt. 32. § (1) bekezdés

a) pontjában elõírt nyilvántartásba vételéhez a kérelmet a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által

rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumú

nyomtatványon kell benyújtania a vámszervhez.”

(2) A PM3 rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A csomagküldõ kereskedõ nyilvántartásba vételére a 11. § (1)–(3) bekezdése, a kérelemben megadott és

nyilvántartásba vett adatok változása esetén követendõ eljárásra a 8. § rendelkezését kell értelemszerûen alkalmazni

azzal, hogy a nyilvántartásba vételrõl, illetve a változásokról a 19. számú melléklet szerinti adattartalmú határozatot

kell hozni, a csomagküldõ kereskedõ nyilvántartásba vett adatainak módosítását pedig a 6. számú melléklet szerinti

adattartalmú nyomtatványon kell kérni, mely kérelem változásbejelentésnek minõsül.”

18. § (1) A PM3 rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Más tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõjének a Jöt. 31. § (2) bekezdése

szerinti nyilvántartásba vételéhez a kérelmet a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által

rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumú

nyomtatványon kell benyújtania a kijelölt vámszervhez.”

(2) A PM3 rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Más tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõje vámhatóság általi

nyilvántartásba vételére a 11. § (1)–(3) bekezdése, a kérelemben megadott és nyilvántartásba vett adatok változása,

valamint a nyilvántartásba vétel módosítása esetén követendõ eljárásra a 8. § rendelkezését kell értelemszerûen

alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartásba vételrõl a 21. számú melléklet szerinti adattartalmú határozatot kell hozni,

az adóügyi képviselõ nyilvántartásba vett adatainak módosítását pedig a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú

nyomtatványon kell kérni, mely kérelem változásbejelentésnek minõsül.”
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19. § (1) A PM3 rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jövedéki engedélyben szereplõ bármely adat változását be kell jelenteni vagy az engedély módosítását kell

kérni. A változásbejelentést és az engedély módosítása iránti kérelmet a 8. számú melléklet szerinti adattartalmú

nyomtatványon a vámszervhez – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a változás bekövetkeztétõl számított 15 napon

belül kell benyújtani.”

(2) A PM3 rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az engedély módosítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) új telephely nyitása esetén a Jöt. 104. § (4) bekezdésében elõírt feltétel teljesítését igazoló iratokat, bizonylatokat,

valamint a 26. § (1) bekezdés f) pontja szerinti engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság, engedély megnevezése,

száma, kiadásának idõpontja);

b) az engedélyezett tevékenység mellett más engedélyköteles tevékenység megkezdése esetén az új tevékenység

folytatására a vonatkozó jogszabályban elõírt hatósági engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság, engedély

megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);

c) új jövedéki termék(ek) forgalmazása esetén, ha a jövedéki biztosíték összege változik, a felajánlott jövedéki

biztosíték rendelkezésre bocsátását, letétbe helyezését, átutalását igazoló okmányokat, iratokat, bizonylatokat;

d) jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli szervezetek jogutódlása esetén annak bejelentésekor a cégbírósághoz

benyújtott cégbejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelemnek a cégbírósági átvételt igazoló bélyegzõvel ellátott

példányát, a jogutód(ok) társasági szerzõdését (alapító okiratát, alapszabályát), valamint a 26. §-ban meghatározott

azon nyilatkozatokat, okmányokat és igazolásokat, melyek a jövedéki engedélyes tevékenység folytatásához

kapcsolódó – a jogutódlásból eredõ változásokkal érintett – jogszabályi feltételeknek a teljesítését igazolják.”

(3) A PM3 rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kérelem benyújtásának határideje:

a) új telephely nyitása, az engedélyezett jövedéki termékek mellett más újabb jövedéki termékek forgalmazása vagy

az engedélyezett tevékenységnek a bõvítése esetén ezek bekövetkezésének napját megelõzõ 30. nap;

b) jogutódlás esetén a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történõ benyújtásának napját

követõ 5. munkanap;

c) a vezetõ személyében bekövetkezett változás esetén az új vezetõ kinevezése napját követõ 8 napon belül.”

20. § A PM3 rendelet „Egyéb bejelentési kötelezettség” alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Egyéb bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettség
31/A. § (1) A Jöt. 62/A. § (1) bekezdés szerinti, ömlesztetten szállított ásványolajat beszerzõ, szállító személy

bejelentését a 29. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon

vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban köteles

a) magyarországi felhasználási céllal történõ beszerzés esetén a felhasználás,

b) más tagállamból más tagállamba vagy harmadik országba történõ, belföldön áthaladó szállítás esetén a belföldre

történõ belépés

helye szerint illetékes vámszervhez írásban benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a bejelentés – a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon –

a bejelentõ választása szerint angol, német és francia nyelven is megtehetõ.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti bejelentésben megadott adatok változását legkésõbb a változás napján,

a szállítóeszközre vonatkozó adatok változását annak elindulását megelõzõen be kell jelenteni az illetékes

vámszervhez a (1)–(2) bekezdés értelemszerû alkalmazásával.

(4) A Jöt. 62/A. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ gazdálkodónak a karbantartási céllal eltávolított

repülõgép üzemanyagról (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: üzemanyag) a tevékenység végzésének helye

szerint illetékes vámszerv által hitelesített nyilvántartást vagy elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartást kell

vezetnie. A nyilvántartás naprakészen tartalmazza:

a) a légi jármûbõl eltávolított üzemanyag mennyiségi adatait, a lefejtés idõpontját, a légi jármû üzemben tartójának

(a továbbiakban: légitársaság) megnevezését és a légi jármû lajstromjelét;

b) az eltávolított üzemanyag repülõgépbe történõ visszatöltése esetén az üzemanyag mennyiségi adatait,

a visszatöltés idõpontját, a légitársaság megnevezését és a légi jármû lajstromjelét;

c) az eltávolított üzemanyag elszállítása esetén az üzemanyagot fogadó megnevezését, a szállítási bizonylat

sorszámát, az üzemanyag mennyiségi adatait és az elszállítás idõpontját.
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(5) A Jöt. 62/A. § (3) bekezdése szerinti bejelentést a rekultivációt végzõ gazdálkodó legkésõbb a tevékenység

megkezdésével egyidejûleg köteles a tevékenység végzésének helye szerint illetékes vámszervhez írásban benyújtani.

A bejelentésben meg kell adni:

a) a rekultivációt végzõ gazdálkodó nevét, székhelyét és elérhetõségét;

b) a rekultivációval érintett terület pontos helyét (cím vagy helyrajzi szám megadásával);

c) az ásványolaj kinyerését eredményezõ tevékenység rövid mûszaki leírását;

d) a kinyert ásványolaj elszállítási körülményeit;

e) a tevékenység befejezésének tervezett idõpontját.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésben megadott adatok változását és a rekultivációs tevékenység befejezését

legkésõbb a változás, illetve a befejezés napján be kell jelenteni az illetékes vámszervhez.”

21. § A PM3 rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egyszerûsített adóraktárban, a kísérleti elõállítást végzõ üzemben és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktárban

folytatott tevékenység kivételével a jövedéki termékek termelésének, tárolásának befejezését, szüneteltetését és

újbóli megkezdését – annak idõpontját legalább 15 nappal megelõzõen – a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez

írásban be kell jelenteni. Szüneteltetésnek kell tekinteni, ha az adóraktárban 30 napot meghaladóan nem folytatnak

termék-elõállítást, illetve tárolást.”

22. § (1) A PM3 rendelet 40. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ásványolaj adóraktár – a kísérleti elõállítást végzõ üzem és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár kivételével –

az ásványolaj gyártásához és tárolásához csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH)

által hitelesített tárolótartályt használhat.

(2) Az adóraktár-engedélyesnek – a kísérleti elõállítást végzõ üzem és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár

engedélyesének kivételével – az elõállított és tárolt termékek mennyiségi mérésére engedélyezett típusú, az MKEH

által hitelesített mérõberendezést kell alkalmaznia.”

(2) A PM3 rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ásványolajok kitárolása – a kísérleti elõállítást végzõ üzem és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár kivételével –

a) tartállyal történõ (közúti, vasúti) szállítás esetén az MKEH által hitelesített mérõberendezés,

b) csõvezeték-szállítás esetén (ideértve az uszálytöltést is) az MKEH által hitelesített átfolyásmérõ vagy – annak

hiányában – tartályszintmérés,

c) a hajó üzemanyagtartályába történõ kiszolgálása esetén MKEH által hitelesített átfolyásmérõ

alkalmazásával történhet.”

23. § A PM3 rendelet 42. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Nem kell az alkoholterméket megsemmisíteni, ha azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati

Igazgatósága (a továbbiakban: NÉBIH Borászati Igazgatóság) által minõsített alapanyagból állították elõ, és

az elõállított mennyiség nem haladja meg a minõsítés alapján számítható mennyiséget, kivéve, ha akkreditált

laboratóriumi vizsgálati eredmény szerint az alkoholtermékben lévõ etilalkohol nem a vonatkozó rendelkezések

szerint keletkezett.”

24. § (1) A PM3 rendelet 56. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szeszfõzde engedélyesének a bérfõzött párlat mennyiségével a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv felé

évente egyszer, a hatósági felügyeletet ellátó vámszervvel elõzetesen egyeztetett idõpontban kell elszámolnia.

A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv az adóraktár engedélyesével egyeztetett idõpontban résztermelés

költségmentes megállapítását végezheti el az elszámolási idõszaktól eltérõen.”

(2) A PM3 rendelet 56. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A bérfõzetõ által lefõzetett, át nem vett párlat az (5) bekezdés szerinti elszámolás alkalmával vámhatósági

felügyelet mellett megsemmisíthetõ vagy adóraktárnak értékesíthetõ.”
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25. § A PM3 rendelet 57. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 57. §-a a következõ (2a) bekezdéssel

egészül ki:

„(2) A bérfõzési naplót bérfõzetõnként és bérfõzésenként 3 példányban kell vezetni, melynek második példányát

a szeszfõzde engedélyese a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig köteles megküldeni a hatósági felügyeletet ellátó

vámszerv részére, a harmadik példány a szeszfõzde engedélyesének bizonylata.

(2a) A bérfõzési napló (2) bekezdés szerinti megküldése a vámszerv részére teljesíthetõ:

a) postai úton történõ elküldéssel vagy a vámszervhez történõ személyes bevitellel,

b) a vámhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus nyomtatványon az ügyfélkapun keresztül vagy

c) a 37/A. § szerinti bizonylat-kiállító programmal elõállított bérfõzési napló elektronikus adathordozón

– a vámhatóság által meghatározott formátumban – történõ benyújtásával.”

26. § A PM3 rendelet a 70. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Utasellátó adóraktár
70/A. § (1) A nemzetközi közforgalmú repülõtér területén mûködõ utasellátó adóraktár raktára(i) és a légi jármûvek

ellátását végzõ gépjármû(vek) (a továbbiakban: ellátó-gépjármû) együttese egy technológiai egységként értendõ.

(2) Az ellátó-gépjármû a repülõtér belsõ, zárt területén a légi jármû ellátása céljából közlekedhet kivéve, ha

az eltávozást a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv elõzetesen engedélyezte.

(3) Az utasellátó adóraktár engedélyese az adóraktárból kitárolt jövedéki termékekrõl szigorú számadású bizonylatot

állít ki. A bizonylat tartalmazza a kitárolás idõpontját és a kitárolt jövedéki termékek kereskedelmi megnevezését,

kiszerelését, a Jöt. 3. § (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti esetben alkoholtartalmát, darabszámát.

(4) Az utasellátó adóraktár engedélyesének a (3) bekezdés szerinti jövedéki termékekrõl, valamint a repülõgép fedélzetérõl

utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és repülõgép fedélzetére felvitt jövedéki termékekrõl az engedélyt kiadó

vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartást vagy a vámszerv által

elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás tartalmazza az adóraktárból kitárolt,

a repülõgép fedélzetérõl levett és repülõgép fedélzetére felvitt jövedéki termékek megnevezését, mennyiségi adatait a (3)

bekezdés szerinti bontásban, a (3) bekezdés szerinti bizonylat sorszámát, a légi jármú lajstromjelét és a légitársaság

megnevezését. A nyilvántartást az utasellátó adóraktár engedélyesének naprakészen kell vezetnie és havonta le kell zárnia.”

27. § (1) A PM3 rendelet 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktár engedélyesének – a sörfõzde adóraktár engedélyes és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár

engedélyes kivételével – adóraktáranként és összesítve az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági

felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, termékmérleg-nyilvántartást kell vezetnie. Az adóraktár engedélyesnek

a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú – a kísérleti elõállítást végzõ üzem esetében a 28/A. számú melléklet

szerinti adattartalmú – termékmérleg-nyilvántartásokat – figyelemmel a 61/A. § (1) bekezdésének rendelkezésére is –

a Jöt. 40. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az adó alapjául meghatározott mértékegységben, az ásványolajoknál

három tizedes jegy, az alkoholterméknél négy tizedes jegy, a sör, az egyéb bor, a pezsgõ és a köztes alkoholtermék

esetében két tizedes jegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások vezetésére az engedélyt kiadó

vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes termékmérleg-nyilvántartás is alkalmazható.”

(2) A PM3 rendelet 71. §-a a következõ (8)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár engedélyese az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági

felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelybõl megállapítható:

a) a tiszta növényi olaj elõállításhoz felhasznált alapanyag(ok) fajtája, mennyisége tonnában;

b) a földterület fekvése szerinti település megnevezése, helyrajzi száma és területe (hektárban), amelyen

az alapanyago(ka)t termelték;

c) az elõállított tiszta növényi olaj mennyisége literben;

d) a mezõgazdasági földmûvelési munkákhoz, a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz, az erdõfelújítási

munkákhoz és a halgazdálkodáshoz felhasznált tiszta növényi olaj mennyisége literben;

e) megmûvelt földterület, erdõ, halastó terület fekvése szerinti település megnevezése, helyrajzi száma és területe

(hektárban) vagy erdészeti azonosítója.

(9) A nyilvántartás vezetésére a vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.

(10) A (8) bekezdés szerinti nyilvántartásban a (12) bekezdése szerint kiállított bizonylat sorszámát is fel kell tüntetni.

(11) A (8) bekezdés szerinti nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a számvitelrõl szóló törvény

(a továbbiakban: Számv. tv.) bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre vonatkozó elõírásainak. Az alapbizonylatokon
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rögzített termelési, készletezési és felhasználási mûveletek során bekövetkezõ változásokat, eseményeket

a nyilvántartásba folyamatosan, az események sorrendiségének megfelelõen rögzíteni kell. A vezetett nyilvántartást

havonta le kell zárni, meg kell állapítani a tárgyhavi készletváltozásokat és a zárókészlet mennyiségét. A vámhatóság

kérésére a nyilvántartás adatait rendelkezésre kell bocsátani.

(12) A tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár engedélyese az általa elõállított tiszta növényi olaj saját célú

felhasználásakor a Számv. tv. számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezései szerinti belsõ bizonylatot köteles

kiállítani. A bizonylaton fel kell tüntetni az adóraktárból történõ kitárolás idõpontját és a kitárolt mennyiséget.”

28. § A PM3 rendelet 72. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktár engedélyesének – kivéve az egyszerûsített adóraktár, a dohánygyártmány adóraktár, valamint

a pincekönyv vezetésére kötelezett más adóraktár engedélyesét a pincekönyvben vezetett jövedéki termékkel

kapcsolatban – a jövedéki termékek elõállításához felhasznált jövedéki és nem jövedéki termékekrõl és azok

felhasználásával elõállított jövedéki termékekrõl a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal az engedélyt kiadó

vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített termelési naplót, illetve

a jövedéki termék regenerálással, tisztítással történõ elõállítása esetén a 34. számú melléklet szerinti adattartalmú

regenerálási naplót kell – az adott jövedéki termék adóalapjának megfelelõ mértékegységben [a 71. § (1) bekezdése

szerinti tizedesjegy pontossággal] – vezetnie. A termelési (regenerálási) napló vezetése alól az engedélyt kiadó

vámszervtõl felmentést kaphat az, aki az abban elõírt elszámolást más nyilvántartásai alapján teljesíteni tudja.

A termelési (regenerálási) napló vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes

nyilvántartás is alkalmazható. Kísérleti elõállítást végzõ üzem esetében a mérési eredményeket tartalmazó bizonylat,

a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár esetében a 71. § (8) bekezdés szerinti nyilvántartás minõsül termelési naplónak.

(2) Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék elõállításához beszerzett és felhasznált anyagok származását, eredetét

számlával vagy egyéb bizonylattal, import esetén vámokmánnyal, saját termelés esetén a Számv. tv. számviteli

bizonylatra vonatkozó rendelkezései szerint kiállított belsõ okmánnyal köteles a helyszínen igazolni.”

29. § (1) A PM3 rendelet 73. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A pincekönyv a szõlõbor, valamint a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgõ tekintetében a Jöt. 40. § (4) bekezdése

szerinti termékmérlegnek, illetve a Jöt. 41. § (2) bekezdése szerinti vevõnyilvántartásnak minõsül.”

(2) A PM3 rendelet 73. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az egyszerûsített adóraktár engedélyesének a szõlõ, a szõlõbor, a sûrített must, a töményített must, a tartósított

must, a borászati melléktermék és a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgõ készletének alakulásáról, a szõlõbor

palackozását végzõ más adóraktár engedélyesének pedig kizárólag a hordós szõlõbor készletének alakulásáról

a 35. számú melléklet szerinti adattartalommal elszámolást kell készítenie. Az elszámolást a hatósági felügyeletet

ellátó vámszervhez a Jöt. szerinti tárgyidõszakot követõ hó 15. napjáig kell benyújtani.”

30. § A PM3 rendelet 74. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az adóraktár-engedélyes a Jöt. 41. §-ában meghatározott vevõnyilvántartásából a vámhatóság kérésére köteles

a 46. számú melléklet szerinti adattartalommal, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, a NAV hivatalos honlapján

közzétett formátumban elektronikus úton adatszolgáltatást teljesíteni.”

31. § A PM3 rendelet 78. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A tiszta növényiolaj-gyártó adóraktárban elõállított tiszta növényi olajnak a Jöt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

szabadforgalomba bocsátásakor egyszerûsített kísérõ okmánynak a 71. § (12) bekezdés szerinti bizonylat minõsül.”

32. § (1) A PM3 rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„93. § (1) A szemledíj összege a Jöt. 48. § (19) bekezdése alapján végzett eljárás esetén kiszállásonként 5000 forint.

A szemledíjat a helyszínen, készpénzben kell megfizetni, melyrõl a vámhatóság nyugtát állít ki.”

(2) A PM3 rendelet 93. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Szakértõi Intézet által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálatért fizetendõ költségtérítés összegét

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 13. számú mellékletében

foglalt díjjegyzék alapján állapítja meg a Szakértõi Intézet. A költségeket az érintettnek a Szakértõi Intézet végzése

alapján kell megfizetnie.”
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33. § A PM3 rendelet 102. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ (1) A Jöt. 49. § szerinti hatósági felügyelet gyakorlása, valamint a Jöt. 111. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés

d) pontja és (4) bekezdés f) pontja szerinti jövedéki ellenõrzés során a mintavételt a vonatkozó jogszabályoknak és

mintavételi szabványoknak megfelelõen a 103. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak értelemszerû alkalmazásával kell

elvégezni.”

34. § (1) A PM3 rendelet 111. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A csomagküldõ kereskedõnek a jövedéki termék más tagállamba történõ szállításairól a (2) bekezdés szerinti

adattartalmú, a vámszerv által elõzetesen jóváhagyott és hitelesített nyilvántartást kell naprakészen vezetnie.

A nyilvántartás vezetésére a vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

(2) A PM3 rendelet 111. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A csomagküldõ kereskedõ a Jöt. 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a más tagállamba szállított jövedéki

termék után megfizetett adó visszaigénylése iránti kérelmet a tárgyhót követõ hó 20-ától nyújthatja be.”

35. § (1) A PM3 rendelet 112. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Jöt. 28. §-a szerinti adó-visszaigénylés esetében az adó-visszaigényléshez az adóbevallást az egyszerûsített

kísérõ okmánynak a termék címzett tagállamban történt átvételét igazoló példányával és

a) e példányon az adónak a címzett tagállamban történt megfizetését vagy az adó megfizetésének biztosítását

tanúsító igazolással vagy

b) az ahhoz csatolt, a címzett tagállam illetékes hatósága által kiállított, az adónak a címzett tagállamban történt

megfizetését vagy az adó megfizetésének biztosítását igazoló bizonylatával

kell benyújtani. Az a) pont szerinti igazolásként a címzett tagállam illetékes hatósága nevének, címének

(pecsétlenyomatának) és hivatkozási számának az okmányon történõ feltüntetése is elfogadható.”

(2) A PM3 rendelet 112. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint benyújtott kérelem esetében a vámhatóság az adóbevallás beérkezésétõl

számított 5 munkanapon belül – a jövedéki adók területén való közigazgatási együttmûködésrõl szóló tanácsi

rendelet szerint eljárva – megkereséssel él a címzett tagállam illetékes hatósága felé az adó címzett tagállamban

történt megfizetésének vagy az adó megfizetése biztosításának ellenõrzése iránt.”

36. § (1) A PM3 rendelet 113. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Jöt. 47. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok

birtokában érvényesíthetõ:

a) a jövedéki termék adózott beszerzését igazoló, az adóraktár nevére kiállított számla, vagy az adóraktár engedélyese

által a jövedéki engedéllyel rendelkezõ saját telephelyére történt kitárolást igazoló egyszerûsített kísérõ okmány és az

onnan az adóraktárba való visszaszállításról kiállított bizonylat, vagy – a jövedéki terméknek a jövedéki engedélyes

kereskedõtõl, a nem jövedéki engedélyes kereskedõtõl, illetve a végfelhasználótól az adóraktárba való visszaszállítása

esetén – a jövedéki engedélyes kereskedõhöz, nem jövedéki engedélyes kereskedõhöz, illetve végfelhasználóhoz

történt kitárolást igazoló egyszerûsített kísérõ okmány és a visszaszállításról az adóraktár nevére kiállított bizonylat;

b) az adóraktárnak értékesített jövedéki terméknek az eladó által adóraktárból vagy importálótól való beszerzését

igazoló számla és – adóraktárból történt beszerzés esetén – egyszerûsített kísérõ okmány;

c) az adózottan beszerzett jövedéki termék adóraktárba történt betárolását igazoló okmány;

d) az adózott jövedéki termék felhasználását igazoló, a Számv. tv. számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezései

szerint kiállított okmány;

e) az adójeggyel ellátott dohánygyártmány beszerzése esetén a Jöt. 47. § (2) bekezdésében meghatározott, a 105. §

rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával felvett jegyzõkönyv.”

(2) A PM3 rendelet 113. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Jöt. 47. § (1) bekezdés b) pontja esetében az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok

birtokában érvényesíthetõ:

a) a jövedéki termék belföldi forgalom számára történõ vámkezelését igazoló vámokmány, a mellékleteivel együtt;

b) a jövedéki adó megfizetését igazoló bizonylat;

c) a harmadik országba kiléptetést igazoló vámhatóság által záradékolt vámokmány;

d) zárjeggyel vagy adójeggyel ellátott jövedéki termék esetén a Jöt. 47. § (2) bekezdésében meghatározott, a 105. §

rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával felvett jegyzõkönyv.”
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(3) A PM3 rendelet 113. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Jöt. 47. § (1) bekezdés c) pontja esetében az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok

birtokában érvényesíthetõ:

a) az exportáló nevére kiállított, a jövedéki termék adózott beszerzését igazoló számla, vagy a jövedéki termék adózott

voltát igazoló egyéb bizonylat, továbbá – az adóraktárból történt beszerzés esetén – egyszerûsített kísérõ okmány;

b) a vámhatóság által záradékolt, végleges rendeltetéssel harmadik országba történõ kiléptetést igazoló vámokmány;

c) a repülõgép üzemanyag esetében a nemzetközi légi közlekedésben részt vevõ külföldi és magyar lajstromjelû

repülõgép üzemanyagtartályába történõ betöltést és a repülõgép külföldre távozását igazoló, a 43. számú melléklet

szerinti adattartalmú bizonylat, amelyet szigorú számadás alá vont nyomtatványként kell kezelni;

d) a zárjeggyel vagy adójeggyel ellátott jövedéki termék esetén a Jöt. 47. § (2) bekezdésében meghatározott, a 105. §

rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával felvett jegyzõkönyv, illetve a zárjeggyel vagy adójeggyel ellátott

jövedéki terméknek a külföldön szolgálatot teljesítõ magyar fegyveres erõk részére történõ kiszállítás esetén a külön

jogszabályban meghatározott NATO Vámokmány vagy – a nem NATO tagállamokba történõ kiszállítás esetében –

az Egységes Vámokmány, amelyben exportõrként a Honvédelmi Minisztérium vagy a Magyar Honvédség kijelölt

szerve, címzettként a külföldön szolgálatot teljesítõ Magyar Honvédség egysége, alegysége, köteléke szerepel.”

(4) A PM3 rendelet 113. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Jöt. 47. § (1) bekezdés d) pontja esetében az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok

birtokában érvényesíthetõ:

a) a jövedéki termék adózott beszerzését igazoló, a Jöt. 106. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat tartalmazó,

a jövedéki engedélyes importáló, a bejegyzett kereskedõ, a közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult

kereskedõ, illetve az adómentes felhasználó által kiállított számla;

b) az adóraktár engedélyese által kiállított, a szabadforgalomba bocsátást igazoló számla és egyszerûsített kísérõ

okmány;

c) az adómentes célra beszerzett ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor és nem habzó köztes alkoholtermék

felhasználásának elszámolását igazoló, a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által felvett jegyzõkönyv.”

37. § (1) A PM3 rendelet 113/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Jöt. 72. § (10) bekezdése, 78. § (7) bekezdése, 84. § (10) bekezdése, 91. § (4) bekezdése és 94. §-a szerinti

adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthetõ:

a) az adóraktár-engedélyes nevére kiállított, a jövedéki termék adóraktár-engedélyes által történt adózott beszerzését

igazoló számla, vagy az adóraktár-engedélyes által a jövedéki termék adózottan történt értékesítésérõl eredetileg

kiállított számla és a szabadforgalomba bocsátást igazoló egyszerûsített kísérõ okmány, valamint

az adóraktár-engedélyes által kiállított helyesbítõ számla, illetve – a 78. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – stornó

számla, vagy az adóraktár engedélyesének jövedéki engedélyes telephelyére a jövedéki termék adóraktárból történt

kitárolását igazoló egyszerûsített kísérõ okmány és a jövedéki engedélyes telephelyrõl történt visszaszállításról

kiállított bizonylat;

b) a minõségi kifogás, illetve a lejárt szavatosság tényét és körülményeit tartalmazó, a visszaszállítást kezdeményezõ

által készített jegyzõkönyv;

c) a jövedéki termék megsemmisítésérõl a 105. § rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával felvett jegyzõkönyv;

d) a bor újrafeldolgozása esetében a bor újrafeldolgozását igazoló termelési napló.”

(2) A PM3 rendelet 113/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Jöt. 99. § (7) bekezdése szerinti adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok birtokában

érvényesíthetõ:

a) az adó-visszaigénylésre jogosult nevére kiállított, a dohánygyártmánynak az adó-visszaigénylésre jogosult által

történt adózott beszerzését igazoló számla, vagy az adó-visszaigénylésre jogosult által a dohánygyártmány adózottan

történt értékesítésérõl eredetileg kiállított számla és – az adó-visszaigénylésre jogosult adóraktár-engedélyes

esetében – a szabadforgalomba bocsátást igazoló egyszerûsített kísérõ okmány, valamint az adó-visszaigénylésre

jogosult által kiállított helyesbítõ számla, illetve – a 78. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – stornó számla, vagy

az adó-visszaigénylésre jogosult adóraktár engedélyesének jövedéki engedélyes telephelyére a dohánygyártmány

adóraktárból történt kitárolását igazoló egyszerûsített kísérõ okmány és a jövedéki engedélyes telephelyrõl történt

visszaszállításról kiállított bizonylat, vagy az adó-visszaigénylésre jogosult, a Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett

kereskedõ, illetve importáló jövedéki engedélyes telephelyére történt szállítást igazoló okmány és a jövedéki

engedélyes telephelyrõl történt visszaszállításról kiállított bizonylat;
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b) a dohánygyártmány megsemmisítése esetében a 105. § rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával felvett

jegyzõkönyv;

c) a dohánygyártmány újrafeldolgozása esetében a legkisebb fogyasztói csomagolás visszabontásáról a 105. §

rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával felvett jegyzõkönyv.”

38. § (1) A PM3 rendelet 114. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Jöt. 55. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott esetben az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi

okmányok birtokában érvényesíthetõ:

a) a gázolaj jövedéki adóval növelt áron történt beszerzését igazoló olyan számla, amelyen a jövedéki adót külön

feltüntették;

b) a szállítási tevékenységhez használt szállítóeszközök megnevezése és azonosításának módja, jele;

c) olyan nyilvántartás, amely folyamatosan tartalmazza – szállítójármûvenként és összesítve – a felhasznált gázolaj

mennyiségét;

d) a tényleges vagy átlagfogyasztás, továbbá a megtett és felszámításra jogosító idõ vagy távolság megállapítására

alkalmas dokumentum;

e) a felhasználásra kiadott, és az ebbõl ténylegesen visszaigénylésre is jogosító gázolaj mennyiségrõl szóló belsõ

bizonylatok.”

(2) A PM3 rendelet 114. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Jöt. 55. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi

okmányok birtokában érvényesíthetõ:

a) a repülõgép üzemanyag jövedéki adóval növelt áron történt beszerzését igazoló olyan számla, amely tartalmazza

a felszámított jövedéki adót;

b) a légi jármû típusa és lajstromjele;

c) a repülés adatait, idõtartamát és célját tartalmazó, jogszabályban vagy légiközlekedési hatóság által elõírt

formátumú dokumentum másolata;

d) – a Jöt. 55. § (3) bekezdés a) pontja szerinti repülés kivételével – a repülés teljesítésének a megrendelõ, illetve –

állami légi jármûvel állami feladatellátás keretében végzett repülés esetében – a repülést elrendelõ általi igazolása.”

(3) A PM3 rendelet 114. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Jöt. 55. § (4)–(6) bekezdése szerinti adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok birtokában

érvényesíthetõ:

a) a biodízel adózott beszerzését igazoló, biodízeladóraktár-engedélyes által kiállított számla, illetve – ha a jogosult

a Jöt. 55. § (5) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevõ bányavállalkozó – a gépi

bérmunka-szolgáltatás nyújtója által a jogosult nevére kiállított számla, amelyhez mellékletként csatolják a b) pont

szerinti adatok részletezését, valamint a biodízel adózott beszerzésérõl a biodízeladóraktár-engedélyes által a gépi

bérmunka-szolgáltatás nyújtója nevére kiállított számlák másolatát;

b) olyan nyilvántartás, amely tartalmazza a használt gép, mechanikus berendezés megnevezését, azonosítási számát,

jelét, névleges és tényleges fajlagos fogyasztását és az annak alátámasztására szolgáló dokumentum, módszer

megjelölését, a gép üzemidejét, valamint a felhasznált biodízel mennyiségét eseménysorosan és havonkénti

összesítésben;

c) a felhasznált és ebbõl ténylegesen visszaigénylésre jogosító biodízel mennyiségérõl szóló belsõ bizonylatot;

d) a fenntartható bioüzemanyag termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló kormányrendelet szerinti

fenntarthatósági bizonyítvány.”

39. § (1) A PM3 rendelet 114/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Jöt. 57/A. § szerinti adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthetõ:

a) a Jöt. 52. § (1) bekezdés a), d) és f) pont szerinti ásványolajok, az E85, az egyéb bioetanol tartalmú üzemanyagok és

a biodízel (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzemanyag) jövedéki adóval növelt áron történõ beszerzését

igazoló olyan számla, amelyen a jövedéki adót külön feltüntették,

b) a motorfejlesztéshez a tárgyidõszakban történt üzemanyag-felhasználást igazoló belsõ bizonylatok,

c) olyan nyilvántartás, amely folyamatosan tartalmazza – motoronként és összesítve – a felhasznált üzemanyag

mennyiségét és

d) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
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bizottsági rendelet 31. cikkének (5) bekezdése szerinti, a kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó tárgyévi vagy

tárgynegyedévi támogatható költségekrõl és támogatásokról vezetett – belsõ bizonylatokkal alátámasztott –

nyilvántartás.”

(2) A PM3 rendelet 114/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A motorfejlesztõ az adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítéséhez a Jöt. 57/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti

elszámolást az 50. számú melléklet szerinti adattartalommal adóbevallásában teszi meg.”

40. § (1) A PM3 rendelet 114/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Jöt. 57/C. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez a kérelmet a 24/A. számú melléklet szerinti

adattartalommal kell benyújtani a vámhatósághoz. A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem

rendelkezõ kérelmezõ a kérelmet angol, német vagy francia nyelven is benyújthatja.”

(2) A PM3 rendelet 114/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell]

„d) a közúti árufuvarozási, illetve személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedélyt, saját számlás szállítás

esetén a közúti áruszállítási vagy közúti személyszállítási igazolványt.”

(3) A PM3 rendelet 114/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezõnek – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a (2) bekezdésben foglalt okiratokat, bizonylatokat

elegendõ másolatban a kérelemhez csatolni. A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkezõ,

kereskedelmi jármûvet üzemeltetõ személynek a (2) bekezdésben foglalt okiratok hiteles fordítását vagy azok rövid

magyar nyelvû kivonatát is csatolni kell a kérelemhez, kivéve, ha az okiratok angol, német vagy francia nyelvûek.”

(4) A PM3 rendelet 114/B. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A Jöt. 57/C. §-ában meghatározott esetekben az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok

birtokában érvényesíthetõ:

a) a Jöt. 57/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gázolaj adózottan történt beszerzését a beszerzés helye és

idõpontja szerint is részletezõ, az üzemanyagkártya kibocsátója által kiállított számla másolati példánya,

b) a Jöt. 57/C. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott meghatározott kimutatás.”

41. § A PM3 rendelet 116. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a NÉBIH Borászati Igazgatóság a tevékenysége során bevizsgált borról megállapítja, hogy az a külön

jogszabályban meghatározott eljárástól eltérõen került elõállításra vagy kezelésre, és minõségvédelmi bírság

kiszabásának nincs helye, errõl köteles a vámhatóságot értesíteni és részére a minõségvizsgálat eredményét átadni.”

42. § A PM3 rendelet 124/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Jöt. 120. § (8) bekezdésében foglalt elszámolás módját a NAV elnöke egyedileg határozza meg, illetve a NAV

szerveinek történõ átadás esetére normatív utasításban szabályozza.”

43. § A PM3 rendelet a következõ 132/A. §-sal egészül ki:

„132/A. § (1) A Jöt. szerinti légiutas-ellátási tevékenység a jövedéki engedélyes kereskedõ írásban tett bejelentése

alapján végezhetõ. A bejelentéshez csatolni kell a jövedéki engedélyes kereskedõ és a légitársaság légi jármûvek

ellátásáról szóló megállapodását.

(2) A jövedéki engedélyes kereskedõnek a légiutas-ellátási tevékenység során a jövedéki készletébõl kiszállított

jövedéki termékekrõl, valamint a repülõgép fedélzetérõl utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és repülõgép

fedélzetére felvitt jövedéki termékekrõl a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartást kell

vezetnie. A nyilvántartás tartalmazza a jövedéki termékek kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, a Jöt. 3. §

(2) bekezdés b)–f) pontja szerinti esetben alkoholtartalmát, darabszámát, valamint a légi jármú lajstromjelét és

a légitársaság megnevezését. A nyilvántartást naprakészen kell vezetni és havonta le kell zárni.

(3) A légiutas-ellátási tevékenység során feleslegessé vált jövedéki termék elõzetes bejelentést követõen, vámhatósági

felügyelet mellett megsemmisíthetõ.”

44. § A PM3 rendelet 138. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A 2013. január 1-jét megelõzõen a Jöt. 57/C. § (2) bekezdés szerint nyilvántartásba vett gazdálkodók tekintetében

a közúti áruszállítási igazolvány és a közúti személyszállítási igazolvány megszerzését a kérelemben megadott adatok

változásának kell tekinteni.”
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45. § A PM3 rendelet

1. 37/A. § (1) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

2. 37/A. § (2) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

3. 54. § (2) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

4. 55. § (1) bekezdésében a „lapon” szövegrész helyébe a „naplóban”,

5. 55. § (2) bekezdésében a „lapon” szövegrész helyébe a „naplóban”,

6. 55. § (4) bekezdésében a „lapon” szövegrész helyébe a „naplóban”,

7. 56. § (7) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

8. 56. § (9) bekezdésében a „lapok” szövegrész helyébe a „naplók”,

9. 57. § (1) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

10. 57. § (3) bekezdésében a „lapot” szövegrész helyébe a „naplót”,

11. 57. § (4) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

12. 58. § (1) bekezdésében a „lapot” szövegrész helyébe a „naplót”,

13. 59. § (2) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

14. 59. § (3) bekezdésében a „lap” szövegrész helyébe a „napló”,

15. 60. § (1) bekezdésében az „alkoholtermék” szövegrész helyébe az „alkoholtermék – a Jöt. 69. § (2) bekezdésében

meghatározott eseteken túl – ”

szöveg lép.

46. § (1) A PM3 rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A PM3 rendelet 22. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A PM3 rendelet 28. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A PM3 rendelet 31. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) A PM3 rendelet 35. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A PM3 rendelet a 7. melléklet szerinti 1/B. számú melléklettel egészül ki.

47. § Hatályát veszti a PM3 rendelet

1. 8. § (5) bekezdése,

2. 55. § (5)–(7) bekezdése,

3. 112. § (1) bekezdése,

4. 113. (8) bekezdése,

5. 115. §-a.

48. § Hatályát veszti a PM3 rendelet 1. számú mellékletének III. pontja.

4. Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekrõl szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet

módosítása.

49. § Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekrõl szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban:

PM4 rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Abban az esetben, ha a felek az elektronikus számlát elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI)

elektronikus adatként kívánják létrehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használatára az általános forgalmi

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 175. § (3) bekezdésében elõírt elõzetes és írásos

megállapodási kötelezettségüknek az 1. mellékletben szereplõ szerzõdés megkötésével is eleget tehetnek.”

50. § A PM4 rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Elektronikus számla esetében az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 95. § (3) bekezdésében elõírt

bemutatási kötelezettségnek a számla kibocsátójának és a számla befogadójának a 2. mellékletben meghatározott

módon és formátumban kell eleget tenni.”

51. § (1) A PM4 rendelet melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A PM4 rendelet a 9. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
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52. § Hatályát veszti a PM4 rendelet 2. §-a.

5. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ

általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai

Közösség más tagállamában megilletõ hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével

kapcsolatos egyes rendelkezésekrõl szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

53. § A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megilletõ

hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekrõl szóló

32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM5 rendelet) 12. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ez a rendelet – az Áfa tv.-nyel és az Art.-tal együtt – a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„d) a Bizottság 79/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 31.) a hozzáadottérték-adó területén történõ

közigazgatási együttmûködésrõl és csalás elleni küzdelemrõl szóló 904/2010/EU tanácsi rendelet végrehajtására

vonatkozó rendelkezések megállapításáról.”

6. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló

43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

54. § A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet

(a továbbiakban: PM6 rendelet) 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adóraktári zárjegyfelhasználó a negyedéves termeléséhez szükségesnél nagyobb zárjegykészletet nem tarthat.

(4) Az eseti bejegyzett kereskedõ és a jövedéki engedélyes kereskedõ beszerzésenként, az importõr zárjegyfelhasználó

importügyletenként nyújthatja be a zárjegy megrendelését.”

55. § A PM6 rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a zárjegyek kiadásának – a Jöt.-ben és e rendeletben elõírt – feltételei hiányoznak vagy a zárjegyfelhasználónak

az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható adótartozása van – nem értve ide, ha arra

részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek –, a KAVIG a kiadás elutasításáról dönt.”

56. § A PM6 rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala a zárjegyek érvényesíthetõ elõállítási költségének kialakításába

– a zárjegy elõállítójával a zárjegyfajtánkénti egységnyi elõállítási költségekben történõ megállapodását megelõzõen –

köteles a zárjegyfelhasználók szakmai szövetségét, terméktanácsát bevonni. A kialakuló egységnyi fizetendõ elõállítási

költségnek a hamisítás elleni megfelelõ szintû védelmet a legkisebb költségterhelés mellett kell biztosítania.”

57. § (1) A PM6 rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 7. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) A forgalmazás során a zárjegy sorszámának és vonalkódjának bármely módon történõ eltakarása (kivéve

a díszdoboz csomagolású alkoholterméket, illetve a KAVIG által engedélyezett egyéb csomagolást, valamint az olyan

biztonsági eszköz alkalmazását, melynek eltávolítása nem jár a zárjegy sérülésével, olvashatatlanná tételével),

felülragasztása, a zárjegyen felirat alkalmazása tilos.

(3a) A gyûjtõcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy a hamis zárjegyû alkoholterméket a forgalomból

véglegesen, a levált vagy megsérült zárjegyû alkoholterméket ideiglenesen ki kell vonni és elkülönítve kell tárolni.

A zárjegy nélküli vagy hamis zárjegyû, valamint a levált vagy megsérült zárjegyû alkoholtermékrõl a termék

kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát, darabszámát is tartalmazó leltárjegyzéket kell két

példányban készíteni és legkésõbb a következõ munkanapon a vámszerv részére benyújtani.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti leltárjegyzéknek a vámszerv részére történõ benyújtása sérült vagy levált zárjegyû

alkoholtermékek esetén forgalmazói zárjegy-megrendelésnek minõsül.”

(2) A PM6 rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A más tagállamból behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a jövedéki adóügynek nem minõsülõ jövedéki

üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladat ellátására

külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszervnek (a továbbiakban: hatósági felügyeletet
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ellátó vámszerv) a termék átvételével egyidejûleg be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell adni a termék

megnevezését, vámtarifaszámát, mennyiségét (kiszerelési egység szerinti darabszám) és alkoholtartalmát. A más

tagállamból behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a zárjeggyel ellátott alkoholtermékektõl elkülönítve, külön

helyen kell tárolni.”

58. § A PM6 rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az alkoholtermék palackba történõ kiszerelése esetén a zárjegyet a zárókupak tetejétõl a palack nyakáig húzódva

– nyitószalaggal ellátott kapszulák esetén a kapszulára – úgy kell felragasztani, hogy az a palack nyitásakor

eltépõdjön.”

59. § A PM6 rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jegyzõkönyvben fel kell tüntetni:

a) az elszámolási idõszak kezdõ napján készleten lévõ zárjegy mennyiségét (nyitókészlet);

b) az elszámolási idõszakban átvett zárjegy mennyiségét, az átvétel keltét;

c) az elszámolási idõszakban felhasznált, bizonylattal igazolt zárjegy darabszámát;

d) csökkentõ tételként

da) a KAVIG által visszavett feleslegessé vált vagy minõséghibás zárjegy darabszámát,

db) a gyártás közben megsérült és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv felügyelete mellett megsemmisített zárjegy

darabszámát,

dc) a zárjegy igénylõjének érdekkörébe nem tartozó okból – ide nem értve a lopás esetét – használhatatlanná vált,

megsemmisült zárjegy darabszámát, ha az biztonsággal megállapítható,

dd) a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv felügyelete mellett megsemmisített feleslegessé vált zárjegy darabszámát;

e) a jegyzõkönyv keltének napján

ea) telephelyen készleten lévõ,

eb) tagállamba kiszállított,

ec) bérmunkára átadott

fel nem használt zárjegy mennyiségét (zárókészlet);

f) az elszámolási idõszakban keletkezett zárjegyhiányt.”

60. § A PM6 rendelet a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) Azokra a tagállamba kiszállított zárjegyekre, amelyeket a zárjegyfelhasználó az átvételtõl számított

90 napon belül napi adatszolgáltatásában a 3. melléklet IV. 1.1, 1.2 vagy 7–10. pontjai szerint készletcsökkenésként

nem jelent be, a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv – a vámszerv hivatalos helyén történõ – bemutatási

kötelezettséget írhat elõ.

(2) Ha az (1) és (3) bekezdés szerint a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által megküldött felszólítás ellenére

a zárjegyfelhasználó a felszólításban megjelölt zárjegyeket a felszólítás kézbesítésétõl számított 15 napon belül nem

mutatja be, a zárjegymennyiség zárjegyhiánynak minõsül.

(3) Amennyiben a zárjegyek az (1) bekezdés szerinti bemutatást követõ 90 napon belül sem kerülnek felhasználásra,

a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv 90 naponként az (1) bekezdés szerinti bemutatási kötelezettséget írhat elõ.”

61. § A PM6 rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a Jöt. rendelkezései alapján az elszámolás (3) bekezdés szerinti idõpontban való teljesítésére halasztás adható,

a halasztásra külön kérelmet kell benyújtani a KAVIG-hoz, mely a kérelem alapján dönt az elszámolás új idõpontjáról, és

ezt végzésben közli az importõr zárjegyfelhasználóval.

62. § A PM6 rendelet 16/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A KAVIG az átadás-átvételre kerülõ párlat zárjegyekrõl számlát állít ki, amelyet a hatósági felügyeletet ellátó

vámszerv az átadás-átvétellel egyidõben köteles az eseti zárjegyfelhasználónak átadni.”
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63. § A PM6 rendelet a 16/D. §-t követõen a következõ alcímekkel egészül ki:

„A forgalmazás során megsérült vagy levált zárjegyek pótlása
16/E. § A szabadforgalomba bocsátott megsérült vagy levált zárjegyû alkoholtermék zárjegyének pótlásakor az 1–9. §

rendelkezéseit a 16/F–16/G. § szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

16/F. § (1) A szabadforgalomba bocsátott megsérült– vagy levált zárjegyû alkoholterméket továbbforgalmazni kívánó

jövedéki engedélyes vagy nem jövedéki engedélyes kereskedõ (a továbbiakban: forgalmazói zárjegyfelhasználó) által

igényelt zárjegyet a KAVIG vámszerv útján bocsátja rendelkezésre.

(2) A forgalmazói zárjegyfelhasználó kizárólag a birtokában lévõ alkoholtermékrõl levált vagy megsérült zárjegy

típusával megegyezõ zárjegy megrendelésére jogosult.

(3) A forgalmazói zárjegyfelhasználó által igényelhetõ zárjegy megrendelésére irányuló, 7. § (3a) bekezdése szerinti

bejelentés egyik példányát a vámszervhez kell benyújtani, melyben meg kell adni:

a) az igényelt zárjegy mennyiségét és típusát;

b) a leltárba vett alkoholtermékek származását igazoló okmány típusát, számát;

c) a forgalmazói zárjegyfelhasználó adószámát és jövedéki vagy mûködési engedélyének számát, vagy kereskedelmi

tevékenység bejelentésérõl szóló igazolásának számát és telephelyének címét;

d) a forgalmazói zárjegyfelhasználó elérhetõségeit.

(4) A vámszerv a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának vizsgálatát követõen a forgalmazói

zárjegyfelhasználó zárjegy megrendelésre irányuló bejelentését legkésõbb a következõ munkanapon továbbítja

a KAVIG részére.

(5) A 7. § (3a) bekezdés szerinti zárjegymegrendelésre irányuló bejelentés KAVIG részére történõ továbbítását

követõen a vámszerv a forgalmazói zárjegyfelhasználót tájékoztatja a megrendelt zárjegyek rendelkezésre

bocsátásának – a forgalmazói zárjegyfelhasználóval elõre egyeztetett – idõpontjáról és helyszínérõl.

16/G. § (1) Az igényelt zárjegyeket a vámszerv helyezi fel – a megsérült zárjegy eltávolítását követõen –

az e rendeletben meghatározott követelmények alkalmazásával. A felhelyezett zárjegyekrõl a vámszerv

jegyzõkönyvet készít, amely tartalmazza az új zárjeggyel ellátott alkoholtermék kereskedelmi megnevezését,

kiszerelését, alkoholtartalmát, valamint a felhelyezett zárjegy sorszámát, továbbá a levált vagy sérült zárjegyû

alkoholtermék egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyének sorszámát is. A levált vagy megsérült

zárjegyû alkoholtermék egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyét a vámszerv a zárjegyfelhelyezéssel

egyidejûleg megsemmisíti, vagy amennyiben a megsemmisítés feltételei nem állnak fenn, úgy azt megsemmisítés

céljából bevonja.

(2) A forgalmazói zárjegyfelhasználónak nem kell megfizetnie a zárjegy elõállítási költségét.

Értelmezõ rendelkezések
16/H. § E rendelet alkalmazásában

1. levált zárjegyû alkoholtermék: az az alkoholtermék, amelynél a zárjegy részben vagy teljesen elvált a palacktól és

zárókupaktól, de a termék egyéb jellemzõi alapján feltételezhetõ, hogy az korábban zárjeggyel ellátott volt és a levált

zárjegy a forgalmazás, tárolás, szállítás helyén megtalálható és minden kétséget kizáróan a termékkel vagy annak

forgalmazójával, gyártójával összefüggésbe hozható,

2. megsérült zárjegyû alkoholtermék: az az alkoholtermék, amelyen a zárjegy képe és formátuma felismerhetõ,

egyedileg azonosítható, de funkcióját nem tölti be, valamint az az alkoholtermék, amelyen a zárjegy anyagában

folytonossági hiány következett be.”

64. § A PM6 rendelet a következõ 18. §-sal egészül ki:

„18. § A 2012. december 31-ig hatályos elõírások szerint legyártott zárjegykészlet a zárjegyfelhasználók részére

a készlet erejéig kiadható és az alkoholtermékeken idõbeli korlátozás nélkül felhasználható.”

65. § (1) A PM6 rendelet 1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(2) A PM6 rendelet 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

66. § A PM6 rendelet

1. 12. § (1) bekezdés e) pontjában a „vám és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv”,

2. 16. § (3) bekezdésben a „vám és pénzügyõri hivatalnál” szövegrész helyébe a „vámszervnél” szöveg

lép.
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7. Záró rendelkezések

67. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

68. § E rendelet 57. §-a, 58 §-a, 63. §-a, 64. §-a, 65. § (1) bekezdése és 9. melléklete tervezetének a mûszaki szabványok és

szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó

szabályok megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –, 1998. június 22-i

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

„3. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez

„Az adójegyek leírása
1. Adójegy, a darabonként csomagolt szivar adójegye kivételével

1.1. Leírása: Az adójegy téglalap alakú. Az adójegy egy sorszámot (vonalkód formájában is), a fogyasztói csomagban

levõ dohánygyártmány mennyiségét (darab vagy gramm), kiskereskedelmi eladási árát, az adómérték kódját,

valamint a dohánygyártmánynak a Jöt. 96. § (1) bekezdésben meghatározott megnevezését tartalmazza.

1.2. Mérete: 44 x 20 mm.

1.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír.

1.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és hét számból álló sorszám

(XXX0000000XX).

1.5. Ellenõrzõ kód: A sorszámot követõ karakter.

1.6. Kiszerelési egység: A cigaretta esetében a méretre vágott adójegyek 500-anként szalagozott kötegekben,

egyébként a méretre vágott adójegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben.

1.7. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek 25 000 darabonként dobozba rakva

oly módon, hogy az adójegyek a dobozt teljes terjedelemben kitöltsék.

2. A darabonként csomagolt szivar adójegye

2.1. Leírása: Az adójegy két téglalap alakú füllel ellátott, fekvõ ellipszis alakú, kizárólag erre a célra gyártott, egyedi

arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia. Az adójegyen a „Szivar” szöveg az ellipszis felsõ vonalán,

az adómérték kódja az ellipszis alsó vonalán, míg az ellipszis közepén a sorszám és a kiskereskedelmi eladási ár

található.

2.2. Mérete: Az adójegy teljes hossza 72 mm, az ellipszis hossza 42 mm, legnagyobb szélessége 18 mm, a fül szélessége

11 mm.

2.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott öntapadós hologramfólia.

2.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és hét számból álló sorszám

(XXX0000000XX).

2.5. Ellenõrzõ kód: A sorszámot követõ karakter.

2.6. Csomagolási egység: 50 darab ív, ívenként 30 darab adójegy, dobozba rakva.”

2. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

A PM3 rendelet 1. számú melléklet I. pont 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Nyilatkozatok

4.1. Egyéb köztartozásra:

4.2. Adótartozásra (kizárólag egyszerûsített adóraktári engedélyt kérelmezõ esetén):

4.3. Csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:
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4.4. Kettõs könyvvezetésre:

4.5. Szja törvény szerinti nyilvántartás vezetésre:

4.6. Az éves beszámoló hitelesítésére:

4.7. Közvetlen számítógépes kapcsolatra:

4.8. Jövedéki biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

4.9. Utolsó három gazdasági év átlagában elõállításra kerülõ szõlõbor mennyiségére:

4.10. A szõlõbor kiszerelésére, termelõi borkimérés keretében történõ értékesítésére:

4.11. A szõlõ értékesítésére, felhasználására:

4.12. Jövedéki termék, megfigyelt termék közösségen belüli beszerzésére, kiszállítására:

4.13. Egyszerûsített adóraktárban történõ pezsgõ elõállításra:”

A PM3 rendelet 1. számú melléklet II. pont 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.Tároló adóraktár, tranzitadóraktár, utasellátó adóraktár esetén

5.1. Tárolt jövedéki termék megnevezése:

5.2. Tárolt jövedéki termék vámtarifaszáma:

5.3. Tárolt jövedéki termék fajtakódja:”

3. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

A PM3 rendelet 22. számú melléklet I.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Készletcsökkenés

a) belföldre értékesített:

b) saját kiskereskedelmi eladóhely részére kiszállított:

c) tagállamba értékesített:

d) exportra kiszállított:

e) légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállított:”

4. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

A PM3 rendelet 28. számú melléklet 3. f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„f) kitárolás végleges mentesüléssel

a Jöt. 18. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti mentesített szervezetnek :

külföldi vagy belföldi lajstromjelû, áru- vagy személyszállítást gazdasági tevékenység keretében végzõ

hajónak:

légi közlekedési tevékenységet végzõ légi jármûnek:

5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésû egyéb ellenõrzött ásványolaj:

felhasználói engedélyesnek:

nyilvántartásba vett felhasználónak:

exportálónak:

közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedõnek:

egyéb ellenõrzött ásványolaj 5 liternél/5 kilogrammnál kisebb kiszerelésben történõ forgalomba hozatala:

tranzit-adóraktárból, utasellátó adóraktárból a Jöt. 13. § (2) bekezdés szerint:”
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5. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

1. A PM3 rendelet 31. számú melléklet címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Bérfõzési napló

(bérfõzetõnként és bérfõzésenként)”

2. A PM3 rendelet 31. számú melléklet I. pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gyümölcscefre átvétele)

„2. Bérfõzetõ nyilatkozata az 55. § (2) bekezdésben foglalt feltételekrõl, valamint a 18. életév betöltésérõl:”

3. A PM3 rendelet 31. számú melléklet III. pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Bérfõzött párlat származási igazolvány)

„2. Bérfõzetõ neve, adóazonosító jele, lakóhelye:”

6. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

„35. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

A szõlõ, szõlõbor, sûrített must, töményített must, tartósított must, borászati melléktermék

és a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgõ elszámolása (adóraktáranként)

A Melléklet 2.2.3., 2.2.4., 2.3.1., 2.3.9. és 4. pontjai a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerint elõállított pezsgõre nem

vonatkoznak.

1. Szõlõkészlet alakulása (mázsában)

1.1. Megtermelt szõlõtermés mennyisége:

1.2. Értékesített szõlõ mennyisége (bizonylat száma, vevõ neve, vevõ adószáma vagy adóazonosító jele):

1.3. Vásárolt szõlõ mennyisége (bizonylat száma, eladó neve, eladó adószáma vagy adóazonosító jele):

1.4. Feldolgozott szõlõ mennyisége (erjesztéssel, erjesztés nélkül):

1.5. Feldolgoztatott szõlõ mennyisége (bérfeldolgozó neve, bérfeldolgozó adószáma vagy adóazonosító jele,

feldolgozás erjesztéssel, feldolgozás erjesztés nélkül):

2. Termékkészlet (szõlõmust, szõlõbor, sûrített must, töményített must, tartósított must, a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti

pezsgõ) alakulása (hektoliterben)

2.1. Nyitókészlet:

2. 2. Növekedés

2.2.1. Saját elõállításban:

2.2.2. Másik adóraktárból/Mustelõállító üzembõl betárolt:

2.2.3. Harmadik országból betárolt:

2.2.4. Tagállamból betárolt:

2.2.5. Egyéb növekedés:

2.3. Csökkenés

2.3.1. Adómentes fogyasztás:

2.3.2. Adóköteles fogyasztás:

2.3.3. Másik adóraktárba/Mustelõállító üzembe áttárolt:

2.3.4. Harmadik országba kitárolt:

2.3.5. Tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt:

2.3.6. Tagállamba adózottan kitárolt:

2.3.7. Kereskedõnek kitárolt:

2.3.8. Pincébõl végsõ fogyasztónak értékesített:

2.3.9. Szõlõtermelõnek adózottan átadott (szõlõtermelõ neve, adóazonosító jele):

2.3.10. Igazoltan megsemmisített:

2.3.11. Igazoltan megsemmisült:

2.3.12. Mintaként vett:

2.3.13. Pezsgõ elõállítására felhasznált:

2.3.14. Egyéb csökkenés:
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2.4. Tényleges veszteség:

2.5. Keletkezett melléktermék:

2.6. Zárókészlet:

3. Veszteségek elszámolása (veszteség típusonként literben)

3.1. Tényleges veszteség:

3.2. Elszámolható veszteség:

3.3. Adóköteles hiány:

4. Melléktermék készletek alakulása (melléktermékenként, hektoliterben vagy mázsában)

4.1. Nyitókészlet:

4.2. Növekedés:

4.2.1. Keletkezett:

4.2.2. Saját adóraktárból betárolt:

4.3. Csökkenés:

4.3.1. Kötelezõ lepárlásra átadott:

4.3.2. Ellenõrzés mellett kivont:

4.3.3. Saját adóraktárba kitárolt:

4.3.3. Belföldrõl kiszállított:

4.4 Igazoltan megsemmisült:

4.5. Mintaként vett:

4.6. Zárókészlet:

4.7. Tényleges készlet:

4.8. Készlethiány:

4.9. Készlettöbblet:”

7. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

„1/B. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Kérelem benyújtásának idõpontja:

Kérelmet átvevõ vámszerv megnevezése, aláírása:

KÉRELEM

a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktári tevékenysége folytatásának engedélyezésére

1. Személyi adatok

1.1. Egyéni vállalkozó vagy mezõgazdasági õstermelõ esetében

1.1.1. Neve:

1.1.2. Születési helye, ideje:

1.1.3. Anyja neve:

1.1.4. Állampolgársága:

1.1.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.1.6. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):

1.1.7. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:

1.1.8. Vállalkozói vagy õstermelõi igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:

1.1.9. Adószáma/közösségi adószáma:

1.1.10. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezetõ pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja,

számlaszáma:

1.2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében

1.2.1. Neve (elnevezése):

1.2.2. Rövidített neve:

1.2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:

1.2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye vagy fióktelepe):

1.2.5. Adószáma/közösségi adószáma:
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1.2.6. Egységes statisztikai jelzõszáma:

1.2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezetõ pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja,

számlaszáma:

1.2.8. Levelezési címe:

1.2.9. AEO tanúsítvány száma:

1.2.10. A képviseletre jogosult neve:

1.2.11. Születési helye, ideje:

1.2.12. Anyja neve:

1.2.13. Állampolgársága:

1.2.14. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.2.15. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:

2. Nyilatkozatok

2.1. Egyéb köztartozásra:

2.2. Jövedéki biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

3. Adóraktári adatok

3.1. Adóraktár címe:

3.2. Adóraktár helyrajzi száma:

3.3. Adóraktár használati jogcíme:

3.3.1. Bérleti szerzõdés határozott idõtartamra (tól-ig):

3.3.2. Bérleti szerzõdés határozatlan idõtartamra:

3.3.3. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

4. Adóraktári tevékenység adatai

4.1. Az alapanyag elõállításának helye [település, helyrajzi szám, terület hektárban]:

4.2. A tiszta növényi olaj elõállításához felhasznált alapanyag megnevezése:

4.3. Az adóraktár tároló tartályainak adatai (azonosítószám, ûrtartalom):

5. Az elõállított tiszta növényi olaj felhasználására vonatkozó adatok

5.1. A felhasználás helye [település, helyrajzi szám vagy erdészeti azonosító, terület hektárban]:

5.2. A felhasználás célja [mezõgazdasági földmûvelési munkákhoz, betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,

erdõfelújítási munkákhoz, halgazdálkodáshoz]:

6. Felelõs üzemvezetõ

6.1. Neve:

6.2. Munkaköre:

6.3. Beosztása:

7. A csatolt okiratok db száma és megnevezése:

Kelt: ...............................................................

..............................................................
a kérelmezõ aláírása (bélyegzõje)”

8 . melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

A PM4 rendelet mellékletének elnevezése helyébe a következõ szöveg lép:

„1. melléklet a 46/2007. (XII. 29.) PM rendelethez”
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9 . melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

„2. melléklet a 46/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

Elektronikus számlakibocsátás esetén az adóhatóság által elfogadott formátumok

1. Adóhatósági ellenõrzés céljából az adóalanyok a 2012. december 31-éig kibocsátott elektronikus számláik esetében

a számla kibocsátáskor érvényben levõ – az állami adóhatóság által közleményben közzétett – formátumnak

megfelelõ adatok átadásával tesznek eleget számlabemutatási kötelezettségüknek.

2. Adóhatósági ellenõrzés céljából az adóalanyok a 2013. január 1-jén vagy azt követõen kibocsátott, az Áfa tv. 175. §

(2) bekezdése szerinti elektronikus számla esetében az alábbi formátumnak megfelelõ adatok átadásával tesznek

eleget számlabemutatási kötelezettségüknek:

a) .txt formátum (text fájl),

b) bármilyen más, úgynevezett print fájl formátum, mely nem formázott szöveget, illetve karaktereket tartalmaz,

továbbá nem találhatóak a fájlban – a soremelés és az oldalkezdet jelzésen kívül – utasítások, és a fájl tartalma

(a fájlban szereplõ szöveg, illetve karakterek) egyértelmûen megfeleltethetõ a kinyomtatott adatoknak (a fájlban

szereplõ karakterek sorozata, tulajdonsága a papírra történõ kinyomtatással sem változik),

c) .csv fájlformátum,

d) .dbf formátum,

e) .mdb formátum,

f) .xls fájlformátum,

g) .xml fájlformátum.

3. Az 1. és 2. pontok alá nem tartozó elektronikus számláikat, valamint erre vonatkozó választás esetén, a 2. pontban

foglaltaktól eltérõen az Áfa tv. 175. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus számláikat az adóalanyok adóhatósági

ellenõrzés céljából az alábbi formátumban bocsáthatják az adóhatóság rendelkezésére:

a) .pdf formátum és .xml fájl a számla kibocsátója által elektronikus úton létrehozott, és elektronikus számlaként

kibocsátott számlák esetében,

b) .pdf állomány, amely felbontása legalább 300 dpi és 256 szürkeárnyalatú módban készült, a papír alapon

létrehozott, és elektronikus számlaként kibocsátott számlák esetében, mely számlák adatait a személyi

számítógépeken elterjedt operációs rendszerek gyártó által alapértelmezésként szállított betûkészletek

valamelyikével kell feltüntetni.”

10. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

„1. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A zárjegyek leírása
1. Alkoholtermék zárjegy

1.1. Leírása:

A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe kékeszöld összhatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne

ugyanezen színek használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital” felirat sötétkék, a sorszám, valamint

a vonalkód fekete színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és

hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.

1.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:

45 × 12 mm: 0,02–0,5 liter között

80 × 16 mm: 0,2–1,00 liter között

100 × 16 mm: 1,5 litertõl

1.3. Technológia:

Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.

1.4. Anyaga:

Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû, természetes

fénynél vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
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1.5. Sorszám:

Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).

1.6. Ellenõrzõ kód:

A sorszámot követõ karakter.

1.7. Kiszerelési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

1.8. Csomagolási egység:

A 80 × 16 mm és a 100 × 16 mm méretû zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45 × 12 mm méretû zárjegy esetén

25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

2. Pálinka zárjegy

2.1. Leírása:

A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe vöröses-narancs összhatású, rózsaszín és narancs biztonsági (guilloche)

nyomattal, benne Merkúr embléma. A zárjegyen a „Pálinka” felirat és a Merkúr embléma sötétbarna, a sorszám,

valamint a vonalkód fekete színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma

és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.

2.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:

45×12 mm: 0,02–0,5 liter között

80×16 mm: 0,2–1,00 liter között

100×16 mm: 1,5 litertõl

2.3. Technológia:

Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.

2.4. Anyaga:

Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû, természetes

fénynél vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.

2.5. Sorszám:

Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).

2.6. Ellenõrzõ kód:

A sorszámot követõ karakter.

2.7. Kiszerelési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

2.8. Csomagolási egység:

A 80×16 mm és a 100×16 mm méretû zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretû zárjegy esetén

25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

3. Párlat zárjegy

3.1. Leírása:

A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne ugyanezen

szín használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Párlat” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint a vonalkód fekete

színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és hullámvonalakat

tartalmazó biztonsági alnyomat is található.

3.2. Méret (választék):

80×16 mm

3.3. Technológia:

Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.

3.4. Anyaga:

Speciális, csak erre a célra legyártott, öntapadós felületû, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû,

természetes fénynél vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.

3.5. Sorszám:

Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).

3.6. Ellenõrzõ kód:

A sorszámot követõ karakter.”
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11. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

A PM6 rendelet 3. melléklet IV. része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„IV. Zárjegykészlet-csökkenés

1. Zárjegyfelhelyezés alkoholtermékre

[GTIN számmal / VP termékazonosító-számmal beazonosított alkoholtermékenként, azon belül

tételazonosítónként]

1.1. Belföldön felhelyezett zárjegyek

a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma:

b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i):

c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)

ca) kezdete (legkisebb számérték):

cb) vége (legnagyobb számérték):

d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da) literben:

db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.):

dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben:

1.2. Tagállamban felhelyezett zárjegyek

a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma:

b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i):

c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i):

ca) kezdete (legkisebb számérték):

cb) vége (legnagyobb számérték):

d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da) literben:

db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.):

dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben:

1.3. Harmadik országban felhelyezett zárjegyek

a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma:

b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i):

c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)

ca) kezdete (legkisebb számérték):

cb) vége (legnagyobb számérték):

d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da) literben:

db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.):

dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben:

2. Másik saját telephelyre átadás

a) átadott zárjegy darabszáma: ............ és sorszáma (sorszámtartománya):

b) fogadó telephely jövedéki száma: .............

c) szállítólevél száma:

3. Másik adóraktár-engedélyesnek bérmunkára átadás

a) átadott zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma (sorszámtartománya):

b) fogadó telephely jövedéki száma:

c) szállítólevél száma:

4. Másik adóraktár-engedélyestõl bérmunkára átvett zárjegy visszaadása

a) visszaadott zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b) fogadó telephely jövedéki száma:

c) szállítólevél száma:

5. Külföldön történõ zárjegyfelhelyezés céljából harmadik országba kiszállítás

a) kiszállított zárjegy darabszáma: ................... és sorszáma (sorszámtartománya):

b) vámokmány száma:
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6. Másik tagállamban történõ zárjegyfelhelyezés céljából másik tagállamba kiszállítás

a) kiszállított zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b) szállítólevél száma:

7. Telephelyen megsemmisítés

a) feleslegessé vált megsemmisített zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b) a 14. § (2) bekezdés szerinti, gyártás közben megsérült zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma

(sorszámtartománya):

c) a megsemmisítésrõl felvett vámhatósági jegyzõkönyv száma:

8. KAVIG általi visszavétel

a) visszavett zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b) KAVIG visszavételt igazoló bizonylatának száma:

9. Gyártás közben megsérült, a 14. § (2) bekezdés szerinti elszámolásra nem kerülõ zárjegyek darabszáma

10. A zárjegy igénylõjének tevékenységi körén kívül esõ elháríthatatlan okból történt – ide nem értve a lopás esetét –

használhatatlanná válás, megsemmisülés

a) a használhatatlanná vált vagy megsemmisült zárjegy darabszáma:

b) a használhatatlanná válásról vagy megsemmisítésrõl felvett vámhatósági jegyzõkönyv száma:”

A nemzetgazdasági miniszter 53/2012. (XII. 29.) NGM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintõ egyes NGM rendeletek módosításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § f) pontjában,

az 5. §–9. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés d)–e) pontjában,

a 10. § tekintetében Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 11. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

72/B. § (3) bekezdésében,

a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet

1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését megelõzõ pszichikai

alkalmassági vizsgálatok rendjérõl szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését megelõzõ pszichikai alkalmassági

vizsgálatok rendjérõl szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (7) bekezdés c) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A vizsgált személyt a pszichikai alkalmassági vizsgálat megkezdése elõtt írásban – a 4. melléklet szerinti nyomtatványon –

tájékoztatni kell)

„c) arról, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen a 4. § (1) bekezdése szerint elkészült szöveges

értékelés a személyi anyagához nem csatolható és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

(a továbbiakban: NAV tv.) 32/Y. §-a szerinti minõsítéséhez nem használható fel;”

(2) Az R1. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A kijelölt szervezeti egység az alkalmassági minõsítést írásban közli az illetékes munkáltatói jogkört gyakorló

vezetõvel. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ az alkalmassági minõsítésben foglaltak figyelembevételétõl

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében eltekinthet, ha a vizsgált

személy nem felel meg az adott munkakörben, beosztásban és munkahelyen végzett tevékenység pszichológiai

alkalmassági követelményeinek, vagy nem alkalmas a munkaköri követelményekbõl adódó fokozott megterheléssel

és igénybevétellel járó tevékenységek elvégzésére.”
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2. § Az R1. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) Az R1. 3. § (7) bekezdés a) pontjában, a 7. § (4) bekezdésében, a 4. mellékletben a „vizsgálatot végzõ személyt”

szövegrész helyébe a „vizsgálatot végzõ pszichológust, valamint a vizsgálat lefolytatásában résztvevõ asszisztenst”

szöveg lép.

(2) Az R1. 7. § (2) bekezdésében a „Ktv. 34/A. §” szövegrész helyébe a „NAV tv. 32/Y. §” szöveg lép.

(3) Az R1. 4. mellékletében az „amennyiben az alkalmassági minõsítés felülvizsgálatának kezdeményezésére nem került

sor, a pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációt a KEK – az alkalmassági minõsítés kivételével –

az alkalmassági minõsítés közlésének napjától számított tizenötödik napon megsemmisíti” szövegrész helyébe az

„a pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett adatok az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes

adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvényben meghatározott ideig kezelhetõk” szöveg lép.

(4) Az R1. 4. mellékletében az „a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34/A. §-a”

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 32/Y. §-a” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R1.

1. 3. § (10) bekezdésében a „vagy az alkalmassági vizsgálatot véleményezõ pszichológus döntése alapján

a megjelölt munkakörre „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg”,” szövegrész,

2. 5. § (2) bekezdése,

3. 8–9. §-a.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának

vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosítása

5. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló

27/2011. (VII. 26.) NGM (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjaira, valamint

a 49. § tekintetében a hivatásos állományból nyugállományba helyezettekre terjed ki.”

(2) Az R2. 2. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„c) szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset: a munkavédelemrõl szóló törvény szerinti munkabaleset, valamint

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti üzemi baleset.”

(3) Az R2. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Alkalmassági vizsgálatot kell végezni)

„c) új hivatásos munkakörbe történõ kinevezést megelõzõen, a 22. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelõen,”

(4) Az R2. 30. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az alkalmasság elbírálásához a következõ okmányok szükségesek:)

„i) baleset, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíciós eset esetén a minõsítõ határozat és baleset esetén

a baleseti jegyzõkönyv,”

(5) Az R2. 38. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A minõsítõ határozattal rendelkezõ személyeknél, ha a FÜV Bizottság „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” döntést

hoz, a határozat rendelkezõ részében nyilatkozik az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség

szolgálati kötelmekkel való összefüggésérõl.”

6. § Az R2. 47–49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„47. § A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárásra

a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)

MüM rendelet, valamint a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet elõírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

48. § (1) A baleset (betegség) szolgálati kötelmekkel való összefüggését a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ

kezdeményezésére az alapellátó orvos véleményezi. Az alapellátó orvos a véleményében rögzíti a sérülés, betegség

jellegét, a gyógyulás várható tartamát és állást foglal abban a kérdésben, hogy a beteg sérülése vagy betegsége

a balesettel, illetve a szolgálat ellátásával ok-okozati összefüggésben keletkezett-e. Az orvosi véleményt a baleset,

betegség minõsítéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében a jegyzõkönyvben kell rögzíteni.
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(2) Ha a hivatásos állomány tagját a baleset során nem az alapellátó orvos részesítette ellátásban, a szolgálati

elöljárónak intézkednie kell arra, hogy a sérült a keresõképtelenségérõl, szolgálatképtelenségérõl szóló igazolást,

valamint a sérülése ellátásával kapcsolatos egészségügyi dokumentációt az illetékes alapellátó orvos részére

megküldje a baleset munkavégzéssel, szolgálati kötelmek teljesítésével való összefüggésének megállapítása céljából.

(3) A kivizsgálás során feltárt adatok alapján és az orvosi vélemény figyelembevételével a bekövetkezett balesetet

(betegséget) a munkáltatói jogkör gyakorlója a baleseti jegyzõkönyv kézhezvételétõl számított 15 napon belül

határozatban minõsíti szolgálati kötelmekkel összefüggõnek vagy nem összefüggõnek, míg a betegséget foglalkozási

vagy nem foglalkozási megbetegedésnek. A határozat másolati példányát megküldi az alapellátást végzõ orvosnak.

(4) A határozat rendelkezõ része a sérült személyére és szolgálati helyére, a baleset helyére és idejére vonatkozó

adatokon, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlójának a baleset minõsítésére vonatkozó döntésén kívül a jogorvoslat

lehetõségére vonatkozó tájékoztatást is tartalmazza. Az indokolásban meg kell határozni azokat a körülményeket és

jogszabályokat, amelyek a baleset bekövetkezése és a hivatásos szolgálat ellátása közötti összefüggést alátámasztják

vagy kizárják, a bekövetkezett sérülést és – ha a szolgálattal összefüggõ jelleg megállapítható – a sérült közrehatását.

(5) A baleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós esetek szolgálati kötelmekkel összefüggõ

jellegûvé minõsítésére irányuló eljárásban vizsgálni kell a baleset bekövetkeztében közreható körülményeket, meg

kell állapítani, hogy azért kit és milyen mértékben terhel felelõsség. Amennyiben ilyen összefüggés kimutatható,

intézkedni kell a fegyelmi vagy büntetõeljárás megindítására, továbbá a hasonló balesetek elkerülését célzó

intézkedések megtételére. A vizsgálatba be kell vonni az érintett szerv munkavédelmi feladatait ellátó szervezeti

egységét is.

(6) A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség esetén, ha maradandó károsodás vélelmezhetõ, az

alapellátást végzõ orvos köteles a balesetet szenvedett személyt az BFKH RSZSZ elé rendelni az egészségkárosodás

mértékének megállapítása érdekében.

(7) A foglalkozási (szolgálati kötelmekkel összefüggõ) betegség és fokozott expozíció szolgálattal/munkavégzéssel

összefüggõ jellegének megállapításához, minõsítéséhez minden esetben a munka higiénés és

foglalkozás-egészségügyi szerv szakvéleménye, valamint az illetékes Elsõfokú FÜV Bizottság véleménye szükséges.

(8) Az alapellátó orvos által elkészített és összeállított megbetegedési dokumentáció, valamint a munka higiénés és

foglalkozás-egészségügyi szerv és a FÜV Bizottság véleménye alapján, a foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott

expozíciós esetek szolgálattal, illetve munkavégzéssel összefüggõ minõsítését (határozatot) a munkáltatói jogkör

gyakorlója végzi el. A minõsítõ határozatot másolatban megküldi az egészségügyi szolgáltató számára is.

49. § (1) A hivatásos állomány FÜV határozatban megállapított egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt

nyugállományba helyezett, szolgálati járandóságra jogosult tagja, amennyiben a jogviszony megszüntetésekor a Hszt.

180. §-a szerinti minõsítõ határozattal rendelkezett, kérelmezheti az alkalmatlanság megállapítását megalapozó

baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegének megállapítását.

(2) A kérelmet a nyugállományba helyezés elõtti utolsó szolgálai hely vezetõjéhez írásban kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell a hivatásos szolgálati viszonyban töltött idõ alatt bekövetkezett, a Hszt. 180. §-a szerinti

minõsítõ határozattal szolgálati kötelmekkel összefüggõnek minõsített baleset, betegség rövid leírását, és csatolni kell

hozzá a minõsítõ határozatot.

(3) Az illetékes szerv vezetõje a kérelem kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül intézkedik a kérelem és

mellékletei FÜV Bizottsághoz történõ továbbítására.

(4) A FÜV Bizottság a megküldött, és a rendelkezésére álló dokumentáció alapján a következõ döntéseket hozhatja:

a) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ”,

b) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel nem összefüggõ”.

(5) A FÜV Bizottság a kérelem beérkezését követõ 30 napon belül, jogorvoslati kérelem benyújtása esetén 60 napon

belül meghozza a határozatot.

(6) A FÜV határozatot meg kell küldeni a kérelmet benyújtó személynek és a küldõ szerv vezetõjének.

(7) Az Elsõfokú FÜV Bizottság véleménye ellen a kérelmet benyújtó személy a 37. § (1) bekezdés szerinti fellebbezéssel

élhet.

(8) A Másodfokú FÜV Bizottság az Elsõfokú FÜV Bizottság határozatát helybenhagyja, vagy megváltoztatja.

A Másodfokú FÜV Bizottság véleménye ellen nincs helye fellebbezésnek.”

7. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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8. § (1) Az R2. 4. § (1) bekezdés g) pontjában, 7. § (8) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) és (6) bekezdésében,

36. § (2) bekezdésében, az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg lép.

(2) Az R2. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „beosztásban” szövegrész helyébe a „munkakörben” szöveg lép.

(3) Az R2. 7. § (2) bekezdés b) pontjában, (5) bekezdésében a „beosztásában” szövegrész helyébe a „munkakörében”

szöveg lép.

(4) Az R2. 7. § (8) bekezdésében a „beosztásra” szövegrész helyébe a „munkakörre” szöveg, a „beosztás” szövegrész

helyébe a „munkakör” szöveg lép.

(5) Az R2. 7. § (9) bekezdésében a „szolgálati beosztását (munkakörét)” szövegrész helyébe a „munkakörét” szöveg lép.

(6) Az R2. 7. § (10) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében a „szervezeti egység” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg lép.

(7) Az R2. 14. § (3) bekezdésében a „szervezeti egységnek” szövegrész helyébe a „szervnek” szöveg lép.

(8) Az R2. 15. § (4) bekezdésében az „az állományilletékes parancsnoka” szövegrész helyébe az „a munkáltatói jogkör

gyakorlójának a” szöveg lép.

(9) Az R2. 18. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (5) bekezdésében,

46. § (2) bekezdésében az „az állományilletékes parancsnok” szövegrész helyébe az „a munkáltatói jogkör gyakorlója”

szöveg lép.

(10) Az R2. 20. § c) pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH)” szövegrész helyébe

a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: BFKH RSZSZ)” szöveg lép.

(11) Az R2. 29. § (3) bekezdésében az „az állományilletékes parancsnoknak” szövegrész helyébe az „a munkáltatói jogkör

gyakorlójának” szöveg lép.

(12) Az R2. 30. § (1) bekezdés d) pontjában az „állományilletékes parancsnok” szövegrész helyébe a „munkáltatói jogkör

gyakorlója” szöveg lép.

(13) Az R2. 31. § (1) bekezdésében a „beosztásával” szövegrész helyébe a „munkakörével” szöveg lép.

(14) Az R2. 37. § (3) bekezdésében a „hivatásos állomány tagja állományilletékes parancsnokát” szövegrész helyébe

a „hivatásos állomány tagjának munkáltatói jogkör gyakorlóját” szöveg lép.

(15) Az R2. 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében az „az NRSZH” szövegrész helyébe az

„a BFKH RSZSZ” szöveg lép.

(16) Az R2. 44. § (5) bekezdésében az „Az állományilletékes parancsnok” szövegrész helyébe az „A munkáltatói jogkör

gyakorlója” szöveg lép.

(17) Az R2. 4. mellékletben a „parancsnok, vezetõ aláírása” szövegrész helyébe a „munkáltatói jogkör gyakorlója/szolgálati

elöljáró aláírása” szöveg lép.

(18) Az R2. 10. mellékletben a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság”

szövegrész helyébe „Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve” szöveg, a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs

Szakigazgatási Szervéhez” szöveg lép.

(19) Az R2. 10. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában az „NRSZH” szövegrész helyébe a „BFKH RSZSZ” szöveg,

a 19. sorában az „az NRSZH” szövegrész helyébe az „a BFKH RSZSZ” szöveg lép.

(20) Az R2. 11. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában a „parancsnok/vezetõ” szövegrész helyébe a „ munkáltatói jogkör

gyakorlója/szolgálati elöljáró” szöveg lép.

(21) Az R2. 11. melléklet a 17., 24., 28. és 30. pontjában az „NRSZH” szövegrész helyébe a „BFKH RSZSZ” szöveg lép.

(22) Az R2. 11. melléklet 19. pontjában az „az NRSZH” szövegrész helyébe az „a BFKH RSZSZ” szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az R2.

1. 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, (2) bekezdés d) pontjában,

9. § (8) bekezdésében, 11. § (8) bekezdésében és 13. § (7) bekezdésében a „szolgálati beosztás,” szövegrész,

2. 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „beosztásba,” szövegrész,

3. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „beosztása vagy” szövegrész,

4. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „szolgálati beosztásából,” szövegrész,

5. 7. § (2) bekezdés c) és d) pontjában, (6)–(7) bekezdésében, a „szolgálati beosztásra,” szövegrész,

6. 7. § (2) bekezdés g) pontjában, (10) bekezdésében a „beosztásában/” szövegrész,

7. 7. § (6) bekezdésében a „beosztás,” szövegrész,

8. 7. § (7) bekezdésében a „szolgálati beosztással,” szövegrész,

9. 7. § (10) bekezdésében a „beosztáson,” a „beosztásban,” és a „beosztást,” szövegrész,

10. 8. § (2) bekezdésében a „szolgálati beosztások,” szövegrész,
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11. 9. § (3) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, a 41. § (1) bekezdésében a „szolgálati beosztásának,” szövegrész,

12. 14. § (3) bekezdésében, 31. § (3) bekezdés e) pontjában a „szolgálati beosztásba,” szövegrész,

13. 22. § (3) bekezdésében a „szolgálati beosztásokat,” szövegrész,

14. 31. § (3) bekezdés b) pontjában a „szolgálati beosztásában,” szövegrész.

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról,

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai

alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról szóló

53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló

27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról szóló 53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 17/A. §

(1a) bekezdése alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékûnek kell tekinteni

a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, vagy a jövedék- és vámigazgatási szakirányon, vagy a vám- és jövedéki

szakirányon, vagy

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelõd intézményei bûnügyi igazgatási szak bármely szakirányán vagy

a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán, vagy

c) a pénzügyi nyomozók esetében az a)–b) pontban foglaltakon túl a Pécsi Tudományegyetem Állam- és

Jogtudományi Kar jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó szakirányú továbbképzési tanácsadó szakán

megszerzett szakképzettséget.

(2) A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában a középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékûnek kell

tekinteni

a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, vagy a jövedék- és vámigazgatási szakirányon, vagy a vám- és jövedéki

szakirányon, vagy

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelõd intézményei pénzügynyomozói szakirányán,

c) a pénzügyi nyomozók esetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelõd intézményei bûnügyi igazgatási szak

bármely szakirányán vagy a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán (kivéve biztonsági és katasztrófavédelmi

szakirány), vagy a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó

szakirányú továbbképzési tanácsadó szakán

megszerzett szakképzettséget.”

11. § Az R3. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

72/B. § szerinti rendészeti alapvizsga, illetve a rendészeti szakvizsga követelményét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

hivatásos állománya tekintetében 2015. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

12. § Hatályát veszti az R3.

1. 1. § (1) bekezdésében a „valamint a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségi (végzettségi) feltételeket”

szövegrész,

2. 1. § (2) bekezdése,

3. 3. §-a,

4. 1. melléklet C) oszlopa.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 53/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

„3. melléklet a 13/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Pszichikai alkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörök:

1. adóellenõr I.

2. adóellenõr II.

3. adóügyi koordinátor

4. adóügyi szakkoordinátor

5. adóügyi szakreferens

6. adóügyi ügyintézõ I.

7. adóügyi ügyintézõ II.

8. analitikai referens

9. analitikai szakreferens

10. belsõ ellenõr

11. biztonsági fõreferens

12. biztonsági referens

13. biztonsági vezetõ

14. bûnügyi szakreferens

15. civil pénzügyi nyomozó I.

16. civil pénzügyi nyomozó II.

17. egészségügyi asszisztens

18. egészségügyi szakasszisztens

19. elemzõ

20. ellenõrzési koordinátor

21. ellenõrzési szakkoordinátor

22. ellenõrzési szakreferens

23. ellenõrzési ügyintézõ I.

24. ellenõrzési ügyintézõ II.

25. hatósági ügyintézõ

26. humánigazgatási fõreferens

27. humánigazgatási referens

28. informatikai fõreferens

29. informatikai koordinátor

30. informatikai referens

31. informatikai szakkoordinátor

32. informatikai szakreferens

33. jogi szakreferens

34. kockázatkezelési koordinátor

35. kockázatkezelési szakkoordinátor

36. kockázatkezelési szakreferens

37. kommunikációs fõreferens

38. kommunikációs referens

39. kontroller

40. közbeszerzési fõreferens

41. oktató

42. pénzügyi információs referens

43. pénzügyi információs szakreferens

44. pszichológus

45. rendszerfejlesztõ referens

46. rendszergazda

47. rendszerszervezõ

48. rendszer-üzemeltetõ

49. szabálytalansági szakreferens
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50. szakorvos

51. személyi titkár

52. szoftverfejlesztõ

53. szóvivõ

54. tájékoztatási szakreferens

55. tájékoztatási ügyintézõ I.

56. tájékoztatási ügyintézõ II.

57. ügyfélszolgálati ügyintézõ I.

58. ügyfélszolgálati ügyintézõ II.

59. vám- és pénzügyõri szakreferens

60. végrehajtási koordinátor

61. végrehajtási szakkoordinátor

62. végrehajtási szakreferens

63. végrehajtási ügyintézõ I.

64. végrehajtási ügyintézõ II.

65. végrehajtó I.

66. végrehajtó II.

67. vezetõ elemzõ

68. vezetõ kontroller”

2. melléklet az 53/2012. (XII. 29.) NGM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet 1. függeléke helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. melléklet 1. függeléke

Az alkalmassági kategóriák meghatározása

I. Kategória:

Az I. alkalmassági kategóriába tartozik az a pénzügyõr, aki munkakörének ellátása során közterületen, külsõ

helyszínen, objektumokban közvetlenül biztonsági, biztosítási, határforgalmi, illetve felügyeleti tevékenységet végez,

így közvetlen, állandó kapcsolata van az állampolgárokkal. A szolgálati feladatok ellátása során a kockázatok

összességében olyan mértékûek, hogy sérülés, súlyos sérülés, maradandó egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati

baleset/foglalkozási megbetegedés bekövetkezésének valószínûsége munkavégzés alatt nagy/magas.

Ide tartoznak az alsó és középfokú vámszervek.

Az I. alkalmassági kategóriába tartozik továbbá az a személy, aki a Hszt. 44. § (1) bekezdés d)–e) pontja alapján

rendelkezési állományban van.

II. Kategória:

A II. alkalmassági kategóriába tartozik az a pénzügyõr, aki munkakörének ellátása során az I. kategóriába tartozó

személyek közvetlen irányítását végzi, illetve munkafeladatai jellegét tekintve csak közvetve vagy alkalmanként végez

az I. kategóriába sorolt munkatevékenységet. A szolgálati feladatok ellátása során a kockázatok összességében olyan

mértékûek, hogy sérülés, súlyos sérülés, maradandó egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati baleset/foglalkozási

megbetegedés bekövetkezésének valószínûsége munkavégzés alatt magas.

Ide tartoznak az alsó és középfokú vámszervek.

III. Kategória:

A III. alkalmassági kategóriába tartozik az a pénzügyõr, aki munkakörének ellátása során adminisztratív feladatok

ellátása folytán áll kapcsolatban az állampolgárokkal, illetve irányítói, vezetõi feladatokat lát el, amelyek csak közvetve

kapcsolódnak az operatív munkafeladatokhoz. A szolgálati feladatok ellátása során a kockázatok összességében olyan

mértékûek, hogy sérülés, súlyos sérülés, maradandó egészségkárosodás, munka vagy szolgálati baleset/foglalkozási

megbetegedés bekövetkezésének valószínûsége munkavégzés alatt közepes.
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IV. Kategória:

A IV. alkalmassági kategóriába tartozik az a személy, aki munkakörét a hivatásos állomány tagjaként látja el, és

képzettségének, szakmájának megfelelõ, illetve nagyrészt adminisztratív, irodai munkát lát el. Ebbe a kategóriába

sorolandók többek között azok, akik a Hszt. 3. § (3) bekezdése szerinti, nem a szolgálati jogviszony jellegét

meghatározó tevékenységet végeznek, illetve azok, akiket szakmai területen, de nem hivatásos munkakörben

(pl. adatrögzítõ, ügykezelõ, informatikus stb.) foglalkoztatnak.

A szolgálati feladatok ellátása során a kockázatok összességében olyan mértékûek, hogy sérülés, súlyos sérülés,

maradandó egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati baleset/foglalkozási megbetegedés bekövetkezésének

valószínûsége munkavégzés alatt közepes.

A IV. alkalmassági kategóriába tartozik továbbá az a pénzügyõr, aki a Hszt. 44. § (1) bekezdése alapján rendelkezési

állományban van [kivéve a Hszt. 44. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozók].

„S” Kategória:

Az „S” alkalmassági kategóriába tartozik az a személy, aki a munkaköre ellátása során fokozott és tartós egészségi,

fizikai és pszichológiai terheléseknek van kitéve. A szolgálati feladatok ellátása során a kockázatok összességében

olyan mértékûek, hogy sérülés, súlyos sérülés, maradandó egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati

baleset/foglalkozási megbetegedés bekövetkezésének valószínûsége munkavégzés alatt extrém magas.

„K” Kategória:

A „K” alkalmassági kategóriába tartozik az a személy, akit külföldi szolgálatra terveznek vezényelni, aki munkavégzése

során fokozott és tartós klimatikus egészségi, fizikai és pszichológiai terheléseknek van kitéve. A szolgálati feladatok

ellátása során a kockázatok összességében olyan mértékûek, hogy sérülés, súlyos sérülés, maradandó

egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati baleset/foglalkozási megbetegedés bekövetkezésének valószínûsége

munkavégzés alatt magas.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 83/2012. (XII. 29.) NFM rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló
39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. § Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elõirányzat célja Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerület Önkormányzata mint projektgazda által

kiemelt projekt keretében benyújtott, „Belváros új fõutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke

rehabilitációja” elnevezésû projektre (a továbbiakban: projekt) vonatkozó támogatási szerzõdés megkötése esetén,

a projekttel egyidejûleg megvalósításra kerülõ alábbi kapcsolódó fejlesztések támogatása a keretösszeg erejéig,

a projektgazda döntésének megfelelõen:

a) a Ferenciek terén a közúti „Y” aluljáró gyalogos aluljáróvá alakítása, rekonstrukciója,

b) a Ferenciek terén a metrókapcsolattal rendelkezõ gyalogos aluljáró felújítása és egybenyitása, összekapcsolása

az a) pont szerinti, átalakított „Y” aluljáróval,

c) az Erzsébet-híd budai oldali felhajtó, a Döbrentei tér és környékétõl a Ferenciek teréig terjedõ szakaszon pesti

irányba középen vezetett buszsáv kialakítása,

d) a Molnár utca járda és úttest rekonstrukciója,

e) a támogatott projektterületen belüli, de a támogatott projekt részét nem képezõ fejlesztési elemek,
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f) a támogatott projektterületen kívüli kapcsolódó kivitelezési munkák költségei,

g) Pilvax-köz (Petõfi Sándor utca–Városház utca között) alatt húzódó pincefödém és szigetelés-útburkolat

megerõsítése, helyreállítása,

h) a Váci utca (Vörösmarty tér–Kígyó utca között) és a díszburkolattal ellátott csatlakozó utcák felújítása.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1682/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási egyszerûsítésérõl

A Kormány

1. felhívja a külügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy az egyszerûsített honosítási, valamint

a magyar állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek hatékonyabb külföldi átvétele érdekében tegyék meg

a szükséges intézkedéseket;

Felelõs: külügyminiszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: 2013. február 1.

2. felhívja a külügyminisztert, hogy a konzuli költségekrõl szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet felülvizsgálatával tegye

lehetõvé a magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárásban elvégzett konzuli cselekmények

díjmentességét;

Felelõs: külügyminiszter

Határidõ: 2013. február 1.

3. felhívja a külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a tiszteletbeli konzulok részvételének lehetõségét a magyar

állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek átvétele során;

Felelõs: külügyminiszter

Határidõ: 2013. február 1.

4. felhívja a belügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a magyar állampolgárság

megállapítására irányuló kérelmek hatékonyabb feldolgozása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. február 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1683/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a társadalmi felzárkózással összefüggõ egyes testületek mûködésével kapcsolatos
kormányhatározatok módosításáról

1. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.)

Korm. határozat (a továbbiakban: „Legyen jobb a gyermekeknek!” Korm. határozat) 5. pont f) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja]

„f) a fejlesztési programokért felelõs helyettes államtitkárt,”.

2. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Korm. határozat a következõ 11. ponttal egészül ki:

„11. A Bizottság a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint az ezzel szorosan összefüggõ Nemzeti

Társadalmi Felzárkózási Stratégia nyomonkövetési és indikátor rendszerének kialakítására, fejlesztésére, valamint

a társadalmi környezet változásainak nyomonkövetésére szolgáló adatgyûjtések, kutatások koordinációja érdekében
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szakértõi szintû Indikátor Munkacsoportot mûködtet. Az Indikátor Munkacsoport mûködésének részletes szabályait

a Bizottság ügyrendje határozza meg.”

3. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Korm. határozat

a) 4. pontjában az „évente, március 31. napjáig” szövegrész helyébe az „évente, május 31. napjáig” szöveg,

b) 5. pont f) alpontjában az „a fejlesztéspolitikai koordinációért felelõs helyettes államtitkárt” szövegrész helyébe

az „a fejlesztési programokért felelõs helyettes államtitkárt” szöveg,

c) 6. pont a) pont aa) alpontjában a „Gyermekprogram Irodáját” szövegrész helyébe a „Társadalomtudományi

Kutatóközpontot” szöveg,

d) 6. pont a) pont ah) alpontjában a „Szociálpolitikai Tanácsot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Gazdasági és

Társadalmi Tanácsot” szöveg,

e) 6. pont b) alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 6/A. pont a) alpontjában az „Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa” szövegrész helyébe az „Alapvetõ Jogok

Biztosa” szöveg,

g) 6/A. pont c) alpontjában a „Közgazdaságtudományi Intézete” szövegrész helyébe a „Közgazdaság- és Regionális

Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézete” szöveg

lép.

4. Hatályát veszti a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Korm. határozat 6/A. pont b) alpontja.

5. A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

(a továbbiakban: TFCTB Korm. határozat) 2. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A TFCTB feladata:]

„a) javaslatot tesz a Kormány számára a társadalmi felzárkózás hosszú távú nemzeti stratégiájának és ez alapján a rövid

távú intézkedési tervének a kidolgozására, majd koordinálja és figyelemmel kíséri, monitorozza a Nemzeti Társadalmi

Felzárkózási Stratégia és intézkedési terv végrehajtását,”

6. A TFCTB Korm. határozat 5. pont d)–e) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A TFCTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag):]

„d) az Emberi Erõforrások Minisztériumának oktatásért felelõs államtitkára, szociális, család- és ifjúságügyért felelõs

államtitkára, kultúráért felelõs államtitkára, egészségügyért felelõs államtitkára és sportért felelõs államtitkára,

valamint az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára,

e) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a területi közigazgatásért és választásokért felelõs államtitkára,”

7. A TFCTB Korm. határozat

a) 4. pontjában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrások

Minisztériumának” szöveg,

b) 5. pont b) alpontjában a „fejlesztési és koordinációs államtitkára” szövegrész helyébe a „fejlesztési programokért

felelõs helyettes államtitkára” szöveg,

c) 8. pontjában a „negyedévente egyszer” szövegrész helyébe az „évente kétszer” szöveg,

d) 10. pontjában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrások

Minisztériumának” szöveg,

e) 12. pontjában a „két munkanapon belül” szövegrész helyébe a „tíz munkanapon belül” szöveg

lép.

8. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: ROK-T

Korm. határozat) 4. pont a)–f) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A Tanács 27 tagú testület amelynek tagjai:]

„a) az emberi erõforrások minisztere mint a Tanács elnöke;

b) az Emberi Erõforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára mint

a Tanács alelnöke;

c) az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára mint a Tanács alelnöke;

d) az Alapvetõ Jogok Biztosának Nemzetiségi Jogokért Felelõs Helyettes Biztosa;

e) az Országos Roma Önkormányzat képviseletében 2 fõ, egyikük mint a Tanács társelnöke;

f) a Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzatok képviseletében 5 fõ;”

9. A ROK-T Korm. határozat 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. A Tanács elnöke az emberi erõforrások minisztere. A Tanács alelnöke az EMMI társadalmi felzárkózásért felelõs

államtitkára és az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára, társelnöke

az Országos Roma Önkormányzat elnöke.”
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10. A ROK-T Korm. határozat

a) 9. pontjában az „a KIM társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára” szövegrész helyébe az „az EMMI társadalmi

felzárkózásért felelõs államtitkára” szöveg,

b) 13. pont a) alpontjában a „területi cigány kisebbségi önkormányzatnak” szövegrész helyébe a „területi cigány

nemzetiségi önkormányzatnak” szöveg,

c) 13. pont c) alpontjában az „Országos Cigány Önkormányzat elnökét” szövegrész helyébe az „Országos Roma

Önkormányzat elnökét” szöveg,

d) 14. pontjában az „a közigazgatási és igazságügyi minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások

miniszterét” szöveg

lép.

11. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1684/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Emlékezet Programról

A Kormány

1. Gárdonyi Géza – a XIX–XX. századforduló magyar irodalmának máig kiemelkedõ írója – születésének 150. évfordulója

alkalmából a 2013. évet Gárdonyi Géza Emlékévvé nyilvánítja;

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Gárdonyi Géza

Emlékév (2013) kidolgozott részletes programját, annak költségvetési hatását is bemutatva – az érintett miniszterek

bevonásával – terjessze elõ a Kormány elé jóváhagyásra;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. február 28.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány 2. pont szerinti döntésével összhangban – az érintett

miniszterek közremûködésével – gondoskodjon a Nemzeti Emlékezet Program céljainak megvalósításához szükséges

forrás 2013. évi biztosításáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Emlékezet Program (2014–2021) koncepcióját

– az érintett miniszterek bevonásával – készítse elõ és terjessze a Kormány elé jóváhagyásra;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. január 31.

5. felhívja a Nemzeti Emlékezet Program (2014–2021) elõkészítésében felelõs minisztereket, hogy a 2014. évi és az

azt követõ évek központi költségvetése tervezésekor a Program megvalósítása érdekében szükséges további források

tervezésérõl gondoskodjanak.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: a mindenkori központi költségvetés tervezése során, a Kormány 4. pont szerinti döntését követõen

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetérõl és mûködésének részletes szabályairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban:

Kbtv.) 25–26. §-ában foglalt feladatok ellátására javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó testületként Kémiai

Biztonságot Koordináló Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

2. A Tanács a kémiai biztonságot érintõ kérdésekben a Kbtv.-ben meghatározott javaslattevõ és véleményezõ

feladatokat látja el.

3. A Tanács mûködése nem érinti a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvényben szabályozott szakmai

érdekegyeztetést, valamint az egyes szervezetek részére külön jogszabályokban biztosított egyetértési, illetve

véleményezési jogot.

4. A kémiai biztonsággal összefüggõ tevékenységet végzõ, Magyarországon nyilvántartásba vett

a) környezetvédelmi,

b) munkavállalói érdekképviseleti,

c) a vegyipari termékek gyártása, illetve forgalmazása területén mûködõ, valamint

d) a kémiai biztonsággal is összefüggõ tudományos célú, feladatkörû

civil szervezetek az a)–b) pont esetében összesen 1-1, a c)–d) pont esetében összesen legfeljebb 2-2 fõt delegálnak,

az általuk meghatározott szabályok szerint.

5. A 4. pont szerinti delegálásra azok a civil szervezetek jogosultak, amelyek ezt a szándékukat az egészségügyért felelõs

miniszternek bejelentik, és a delegálásra a Kbtv., illetve a 4. pont alapján való jogosultságukat feladatkörük, mûködési

céljuk igazolására alkalmas létesítõ okirat (alapszabály, alapító okirat) vagy annak hiteles másolata becsatolásával

dokumentálják.

6. Az 5. pont szerint bejelentkezõ szervezetek névsorát és az abban bekövetkezett változásokat az egészségügyért

felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján a bejelentkezéstõl számított

30 napon belül közzéteszi.

7. A civil szervezetek által delegált személyek képviseleti joga megszûnik:

a) a 9. pont szerinti megbízólevél kiadásától számított két év elteltével;

b) a delegáló szervezetek többségének a visszahívást kimondó döntésével;

c) a delegált személy halálával;

d) a delegált személy lemondásával.

8. A Tanács megalakulása után az 5. pont szerint bejelentkezett szervezetek delegálási jogukat elsõ ízben a civil

szervezetek által delegált személy (személyek) képviseleti jogának 7. pont szerinti megszûnését követõen,

a megüresedõ helyre történõ delegálás során gyakorolhatják.

9. A delegált személyek bizottsági tagságukat a delegáló szervezetek által kiadott, hiteles megbízólevéllel igazolják.

10. A Tanács 15 fõbõl áll, tagjai:

a) az egészségügyért felelõs miniszter által delegált 1 fõ,

b) a környezetvédelemért felelõs miniszter által delegált 2 fõ,

c) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által delegált 1 fõ,

d) a rendészetért felelõs miniszter által delegált 1 fõ,

e) a honvédelemért felelõs miniszter által delegált 1 fõ,

f) az államháztartásért felelõs miniszter által delegált 1 fõ,

g) az országos tisztifõorvos által delegált 2 fõ,

h) a civil szervezetek által delegált 6 fõ.

11. A Tanács tagjai e minõségükben végzett tevékenységükért juttatásban nem részesülnek.

12. A Tanács elnöke (a továbbiakban: elnök) az egészségügyért felelõs miniszter, elnökhelyettese a környezetvédelemért

felelõs miniszter vagy az általuk a Tanácsba tagként kijelölt személyek.

13. A Tanács egyes ülései között felmerülõ, a Tanács szervezetét, illetve általános mûködését közvetlenül nem befolyásoló

halaszthatatlan ügyekben – a Tanács feladatkörében – az elnök vagy – akadályoztatása esetén – az elnökhelyettes

jár el, akik intézkedéseikrõl a Tanács következõ ülésén kötelesek beszámolni.

14. A Tanács egyes feladatainak elõkészítésére tagjaiból albizottságot hozhat létre. Egy albizottság létszáma legalább

három fõ.
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15. A Tanács egyes javaslatainak, álláspontjának kialakításában – az elnök felkérése alapján – tagsággal nem rendelkezõ

személy vagy szerv is részt vehet. Az elnök – a Tanács bármely tagjának a javaslatára – a Tanács munkájában való

állandó részvételre is felkérhet bármely személyt vagy szervet, akinek (amelynek) a részvétele feladatköre, ismeretei

vagy egyéb szempont figyelembevételével indokolt.

16. A Tanács féléves munkaprogram alapján látja el feladatait, de a Tanács a munkaprogram idõtartamát ennél hosszabb,

de egy évet meg nem haladó idõszakban is meghatározhatja. A munkaprogram tartalmazza mindazokat a kérdéseket,

amelyeket a Tanács tárgyalni kíván, illetve az elnök, vagy a Tanácsban tagként részt vevõ vagy képviselettel rendelkezõ

miniszter, illetve a Tanácsba tagként általa kijelölt személy megtárgyalásra javasol.

17. A munkaprogramot az elnök állítja össze és a Tanács fogadja el.

18. A Tanács szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik. A Tanács üléseinek összehívásáról az elnök

gondoskodik.

19. Az elnök köteles összehívni a Tanács ülését, ha az összehívást a téma megjelölésével a Kormány tagja, a Tanács

tagjainak több mint egyharmada vagy bármely albizottság kéri.

20. A Tanács ülésére a tagokat a napirend és az esetleges elõkészítõ iratok megküldésével az ülés elõtt legalább 5 nappal,

írásban meg kell hívni.

21. A Tanács tagjai kötelesek a Tanács, valamint – tagságuk szerint – a 14. pont szerinti albizottság ülésein személyesen

részt venni, illetve akadályoztatásuk esetén azt a Tanács elnökének bejelenteni. Az elnököt – akadályoztatása esetén –

az elnökhelyettes helyettesíti. Az elnök helyettesítése esetében – a helyettesítés keretei között – az elnök jogai és

kötelezettségei az elnökhelyettest illetik meg, illetve terhelik.

22. A Tanács, valamint az albizottság ülésein – a felkérés keretei között – a 15. pont szerinti személy, illetve szerv

képviselõje is részt vehet tanácskozási joggal.

23. A Tanács egyes üléseinek napirendjét az elnök állítja össze. Az ülések napirendjén szerepelnie kell

a) a munkaprogramban meghatározott napirendi pontoknak,

b) azon napirendi pontoknak, melyeknek a tárgyalását a Tanács elõzõ ülésén elfogadta,

c) a 25. pont szerinti, határidõben benyújtott elõterjesztéseknek, illetve tájékoztatóknak, valamint a tagok többsége

által elõzetesen írásban kezdeményezett napirendi javaslatoknak,

d) az elõzõ ülés jegyzõkönyve jóváhagyásának.

24. Az egyes ülések írásban megjelölt napirendje a Tanács határozata alapján az ülésen bõvíthetõ. Bármely tag által

a Tanács ülésének napirendjére felvenni javasolt témák napirendre vételérõl a Tanács határoz.

25. A Tanács ülésére annak bármely tagja, illetve miniszter, országos hatáskörû szerv vezetõje – a Tanács

munkaprogramjában nem szereplõ kérdésben – elõterjesztést, tájékoztatót nyújthat be.

26. Az elõterjesztések és tájékoztatók elkészítését úgy kell ütemezni, hogy azok a Tanács munkaprogramjában

meghatározott ülésen elõterjeszthetõk legyenek. Az elõterjesztéseket és tájékoztatókat az ülés tervezett idõpontja

elõtt legalább 15 nappal, elektronikus formában – további egy példányt az elõterjesztõ eredeti aláírásával ellátva –

meg kell küldeni a Tanács titkárságának. Ezzel egyidejûleg kell javaslatot tenni a napirend megvitatásában érdekelt

olyan szervek vagy személyek meghívására, akik nem tagjai a Tanácsnak.

27. Az állásfoglalás-tervezetet nem tartalmazó tájékoztatók a Tanács ülései közötti idõszakban is benyújthatók a Tanács

elnökéhez, amelyeket az elnök megküld a Tanács tagjainak.

28. A Tanács határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges.

29. A Tanács a feladatkörébe tartozó ügyekben állást foglal.

30. A Tanács e határozat eltérõ rendelkezése hiányában állásfoglalásait, határozatait a jelen lévõ tagok egyszerû

többségével hozza, szavazategyenlõség esetében az elnök szavazata dönt.

31. A Tanács határozatai, állásfoglalásai nyilvánosak, azokat az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium honlapján közzé kell tenni.

32. A Tanács ülésein elhangzottakról rövid, összefoglaló jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv az elhangzott

hozzászólások és az elnök összefoglalójának lényegét, továbbá az elnök által megfogalmazott határozatokat szó

szerint tartalmazza. A jegyzõkönyvet az elnök és a 35. pont szerinti titkárság vezetõje hitelesíti, és minden ülést

követõen – amennyiben az adott ülésen nem az egészségügyi miniszter volt a Tanács elnöke – haladéktalanul

megküldi az egészségügyi miniszternek.

33. Okmányszerûen meg kell õrizni:

a) az egyes napirendi pontok elõterjesztését és az ülésrõl készített jegyzõkönyvet,

b) a határozatok és az állásfoglalások teljes szövegének eredeti aláírásokkal ellátott példányát.

38642 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám



34. A Tanács a mûködésének részletes szabályait a Kbtv., valamint e határozat elõírásainak figyelembevételével

az ügyrendjében határozza meg. Az ügyrend elfogadásához valamennyi tag 2/3-ának egyetértõ szavazata szükséges.

35. A Tanács munkáját az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben (a továbbiakban: OKBI) mûködõ titkárság segíti

(a továbbiakban: Titkárság).

36. A Titkárság vezetõje az OKBI fõigazgatója vagy az általa kijelölt személy.

37. A Titkárság vezetõje tanácskozási joggal vesz részt a Tanács ülésein.

38. A Titkárság vezetõje gondoskodik

a) a Tanács üléseinek elõkészítésérõl,

b) a Tanács ülésein a jegyzõkönyv-vezetésrõl,

c) a Tanács állásfoglalásai megfelelõ érvényesítésének elõsegítésérõl,

d) az állásfoglalások megfelelõ nyilvánosságának biztosításáról,

e) a Tanács mûködéséhez szükséges információk beszerzésérõl, rendelkezésre bocsátásáról,

f) a Tanács mûködési költségvetésének elõkészítésérõl.

39. Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1686/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR)
kapcsolódó feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat módosításáról

1. Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó

feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 5. és 6. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert, illetve az emberi erõforrások miniszterét,

hogy dolgozzák ki az Egységes Segélyhívó Rendszer üzemeltetési koncepcióját, részletesen bemutatva az egyes

alrendszerek üzemeltetése kapcsán kialakításra kerülõ felelõsségi köröket.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. február 28.

6. A Kormány az Egységes Segélyhívó Rendszer mûködtetése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és

a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Egységes Segélyhívó Rendszer mûködtetésének költségeit a 2014. évi

költségvetésbe tervezzék be.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2014. évi költségvetés tervezése során”

2. A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy szükség esetén a jogszabályban meghatározott

EDR-szolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerzõdés módosításával gondoskodjon az Egységes Segélyhívó Rendszer

tevékenység-irányítási követelményeiben szereplõ EDR-integráció megvalósulásáról, valamint az Egységes

Segélyhívó Rendszer felhasználói szervezetei hálózati végpontjainak konszolidálásáról.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. április 1.”
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3. A Korm. határozat

a) 1. pontjában a „nemzeti erõforrás miniszter” szövegrészek helyébe az „emberi erõforrások minisztere” szöveg,

b) 1. pontjában az „a feladat végrehajtására: 2011. szeptember 15.” szövegrész helyébe az „a feladat végrehajtására:

2013. április 1.” szöveg,

c) 2. pontjában az „a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrások

Minisztériumát” szöveg,

d) 2. pontjában a „Kopint Datorg Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot” szöveg,

e) 4. pontjában az „A teljes projekt megvalósulásának határideje: 2012. december 31.” szövegrész helyébe az

„A teljes projekt megvalósulásának határideje: 2013. december 31.” szöveg,

f) 7. pontjában az „a nemzeti erõforrás minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások miniszterét”

szöveg,

g) 7. pontjában a „nemzeti erõforrás miniszter” szövegrész helyébe az „emberi erõforrások miniszter” szöveg

lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1687/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
az értesítési címek nyilvántartásával összefüggésben egyes eljárások felülvizsgálatáról

A Kormány – figyelemmel a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.)

Korm. határozatra –

1. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ minisztereket, hogy vizsgálják meg a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti értesítési címek nyilvántartása alkalmazásának

az ágazatukba tartozó hatósági és más eljárásokba való illeszthetõségét,

Felelõs: feladat és hatáskörrel rendelkezõ miniszterek

Határidõ: 2013. február 1.

2. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ minisztereket, hogy az 1. pont szerinti felülvizsgálat eredményeképpen

a szükséges jogszabály-módosításokat készítsék elõ.

Felelõs: feladat és hatáskörrel rendelkezõ miniszterek

Határidõ: 2013. március 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1688/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 1. számú melléklete

7. és 10. sorai helyébe az alábbi sorok lépnek:

„7. Emberi Erõforrások Minisztériuma 929”

„10. Összesen: 5583”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1689/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztési programról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Tüskecsarnokhoz kapcsolódó uszodafejlesztés beruházás (a továbbiakban: Beruházás)

részeként a 4082/23 helyrajzi számú ingatlanon egy versenyek megrendezésére alkalmas és 1000 fõ befogadására

képes olyan komplexum épüljön meg, amely magában foglal egy 50 méteres medencét és egy tanmedencét, továbbá

biztosítja a szükséges kiszolgáló funkciókat;

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetõje a Tüskecsarnok befejezése program építtetõi feladatait is ellátó Nemzeti

Sportközpontok legyen;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal

összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon a Beruházás

megvalósításához 2013. és 2014. években összesen 2277 millió forint költségvetési forrás biztosításáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok

ellátásáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: folyamatos

4. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáért

felelõs kormánybiztost, hogy a megvalósuló új uszoda üzemeltetésére az egyetemi sportélet támogatását célzó

kormányzati szempontnak megfelelõ mûködtetési tervet dolgozzon ki.

Felelõs: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok

ellátásáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2013. szeptember 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítésérõl

A Kormány a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében

1. egyetért a Nemzet Mûvésze díj MMA keretei között történõ megalapításával, és felhívja az emberi erõforrások

miniszterét, hogy az MMA elnökével együttmûködésben készítse elõ és a Kormány számára nyújtsa be a Magyar

Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény vonatkozó módosítását, azzal, hogy egyidejûleg vizsgálja meg

a Nemzet Színésze cím, a Magyar Mozgókép Mestere díj és a Magyar Állami Operaház Mestermûvésze díj egyidejû

megszüntetésének a lehetõségét, amennyiben e szakmai elismerésekben a Nemzet Mûvésze díj megalapításáig

részesített személyek a Nemzet Mûvésze díjra megalapításától kezdõdõen jogosulttá válhatnak, és ezzel

összefüggésben – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – a fent említett szakmai elismerésekben részesítettek

számára rendelkezésére álló költségvetési források MMA részére történõ esetleges átcsoportosításának lehetõségét;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. március 31. (a törvénytervezet elõterjesztésére)

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az MMA elnökével együttmûködésben tegyen javaslatot az MMA

Nemzeti Kulturális Alap forrásainak felhasználásával kapcsolatos közremûködésének módjára, valamint – az érintett

miniszterek és a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos bevonásával, a Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság elnökével együttmûködésben – vizsgálja meg a kulturális mecenatúra rendszer mûködését, különösen

a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti

Együttmûködési Alap kulturális, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap filmes pályázati

forrásai terhére folyósított mûvészeti célú támogatásokat, a rendszerszerû mûködés és együttmûködési felületek

kialakításának lehetõségére figyelemmel, az esetleges párhuzamosságok megszüntetése érdekében;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2013. október 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MMA elnökével együttmûködésben intézkedjen az MMA által

létrehozni tervezett mûvészetelméleti kutatóintézet elhelyezésére alkalmas, az állam tulajdonában lévõ budapesti,

belvárosi ingatlan(ok) feltérképezése érdekében, és tegyen javaslatot a megfelelõ ingatlan MMA tulajdonába adására.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. július 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1691/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Mûvészetek Palotája PPP projektrõl

A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által a Mûvészetek Palotája üzemeltetése

tárgyában 2005. április 1. napján megkötött szerzõdés módosítási javaslatainak vizsgálata alapján, amennyiben annak

feltételei megfelelõek az állam számára, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának jogutódja

a szerzõdésmódosítást megkösse.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
módosításáról és egyéb feladatokról

1. A Kormány

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gondoskodjon a Magyar

Nemzeti Üdülési Alapítvány helyzetének a 3–4. pontban foglaltaknak megfelelõ rendezésérõl, és tegye meg az

ehhez szükséges további intézkedéseket;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

b) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 3–4. pontban elõírtakkal összhangban az érintett

miniszterekkel együttmûködve tegye meg a szükséges jogalkotási intézkedéseket.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter az érintett miniszterek szükség szerinti bevonása mellett

Határidõ: az 1. a) pont végrehajtását követõen azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl

szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 9. pontja a következõ 9.3.4. alponttal egészül ki:

(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza:

a közigazgatási és igazságügyi minisztert)

„9.3.4. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,”

(tekintetében.)

4. Hatályát veszti

a) a H. 1.9. és 3.3.2. pontja;

b) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ átalakításáról szóló

1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat;

c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény 2/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy kijelölésérõl szóló 1354/2011. (X. 20.)

Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1693/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésérõl szóló
1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésérõl szóló 1019/2012. (II. 1.)

Korm. határozat 2. pont a) és b) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A Kormány)

„a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az állami alapító nevében, az államháztartáson kívüli alapítókkal

egyetértésben kérelmezze a Fõvárosi Törvényszéknél az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli

elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az alapító nevében eljárjon;

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen vagyonelszámoló, és szükség szerint könyvvizsgáló,

valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított

közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt

felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. 17. alpontja

alapján a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért

és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését arra hivatkozással, hogy

a közalapítvány céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása egyéb közfeladatot ellátó szervezet útján

hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány

a) felhatalmazza az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány társalapítójával, a Fõvárosi

Önkormányzattal egyetértésben, a Kormány mint alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Törvényszéknél

a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán

felmerülõ kérdésekben a Kormány mint állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges

intézkedéseket megtegye;

b) megbízza az emberi erõforrások miniszterét vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi

eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló

kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Hajléktalanokért Közalapítvány lássa

el, és felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye

meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

d) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával

mint mérleg-fordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)

Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. június 1.

3. A Kormány a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány vagyona értéke

erejéig –, valamint a megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Hajléktalanokért

Közalapítványt kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt

vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – az állami alapító nevében, a Közalapítvány társalapítójával

egyetértésben az emberi erõforrások minisztere a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatására fordítja.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: a Közalapítvány törlését követõen azonnal

4. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: a Közalapítvány törlését követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetésérõl

szóló 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1695/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
(Moszkvai Patriarchátus) közötti Megállapodásról

A Kormány jóváhagyja a Magyarország Kormánya és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai

Patriarchátus) közötti, a mellékletbe foglalt, Magyarország Kormánya képviseletében dr. Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes, az Egyház képviseletében Mark Golovkov érsek által aláírt Megállapodást.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1695/2012. (XII. 29.) Korm. határozathoz

Megállapodás

Magyarország Kormánya és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

között

Preambulum

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány),

másfelõl az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) (a továbbiakban: Ortodox Egyház,

vagy Egyház),

a továbbiakban együtt: Felek

jelen Megállapodással rögzítik azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a magyarországi társadalom

érdekében történõ együttmûködésüket meghatározzák.

Felek elismerik az Ortodox Egyház Magyarország történelmében játszott jelentõs szerepét. A keleti keresztény

közösségek több mint ezer éve gazdagítják az ország anyagi és szellemi kultúráját. Cirill és Metód elhozta ide a keleti

kereszténységet, amely ma is élõ egyházi közösségként van jelen. Az államalapítást megelõzõen az õsi Konstantinápolyi

Egyetemes Patriarchátus már kapcsolatot ápolt a magyarsággal, elküldte Hierotheosz püspököt a magyarokhoz a

kereszténység terjesztésére. Ez a kapcsolat az államalapítást követõen Szent István király munkája által tovább erõsödött.

A magyar föld szülötteit, Szent Mózest, Györgyöt és Efrémet a Kijevi Ruszban vették fel a szentek sorába, akiknek

munkássága hozzájárult az ortodoxia és a magyar nép kapcsolatának elmélyüléséhez, jelentõs lelki és szellemi értéket

teremtve, és azt örökül hagyva. Az évszázadok alatt a Magyarország területén mûködõ nemzeti ortodox egyházak – a ma

törvényileg elismert egyházak jogelõdei – nagy mértékben járultak hozzá a Magyarország szellemi és anyagi

gyarapodásához, meghatározó szerepet játszottak a magyarországi nemzetiségek – honfitársaink – életében,

kultúrájában, oktatásában. Ezt a munkát a második világháború utáni kommunista-ateista diktatúra ellehetetlenítette.

A rendszerváltást követõen az Ortodox Egyházzal való kapcsolat az ezeréves, kölcsönös tiszteleten és bizalmon

alapuló tradíciók szellemében került újragondolásra, a magyar nemzet és a keleti keresztény közösségek közötti erõs

lelki kapcsolat különös megerõsítést kapott Szent István királynak és Hierotheosz püspöknek a Magyar Millennium

évében a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus által történt szentté avatásával.

Magyarország nagy jelentõséget tulajdonít a Magyarországon lévõ autokefál ortodox egyházakkal, ezek

Patriarchátusaival kialakult együttmûködésnek, mely az egész magyarországi társadalom javát szolgálja.

A magyarországi ortodox templomok, egyházmûvészeti múzeumok, levéltárak, ingatlanok a magyar kulturális

örökség jelentõs szegmensét képezik.

Tekintettel a magyarországi ortodoxia vitathatatlan történelmi szerepére és azon erkölcsi kötelezettségek

teljesítésére, amelyeket a társadalom, a hívõk közössége tõle elvár, a Magyarországon bejegyzett ortodox egyházi

szervezetek törekednek olyan közcélú feladatok ellátására, mint a templomok, egyházi épületek felújításának

elvégzése, oktatási és szociális intézmények fenntartása, valamint a hitoktatás rendszerének kiépítése.

Az Ortodox Egyház Magyarországon olyan szerepet kíván betölteni, amely lehetõséget biztosít számára a

soknemzetiségû közösségei identitásának megõrzésére, hagyományának formálására, erkölcsi irányítására,

meghatározva azok történelmi szerepét és helyét a mai magyar társadalomban.
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Felek megállapítják, hogy az állam és az egyházak viszonya Magyarországon az új Alaptörvény elfogadásával új

alapokra helyezõdött. Ennek megfelelõen a vallásszabadság biztosítása, valamint az állam és egyház különválásának

elve mellett a partneri, a társadalom érdekében történõ kölcsönösen felelõs együttmûködés idõszaka következett be.

A Kormány nagyra értékeli az ortodox hagyományt, amely évszázadok óta szerves részét képezi Magyarország

történelmének. Ezért tevékenysége kifejtéséhez biztosítani kívánja a többi jelentõs magyarországi történelmi múlttal

rendelkezõ egyházhoz hasonló kereteket.

Az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) örömmel veszi a Kormány azon szándékát,

hogy az állammal való együttmûködését Magyarország Alaptörvényében, illetve a lelkiismeret és vallásszabadság

jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint

rendezze. Kinyilvánítja, hogy hitébõl fakadó küldetésének tekinti az általános közjó szolgálatát nemcsak saját hívei,

hanem Magyarország és valamennyi polgára javára.

Jelen Megállapodás kitér az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) vallási és közcélú

tevékenységének állam általi anyagi támogatásával összefüggõ kérdésekre, valamint azokra a garanciákra, melyek

a jogok és kötelezettségek jóhiszemû gyakorlását hivatottak elõsegíteni.

ELSÕ FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely
A Kormány az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjét (Moszkvai Patriarchátus) Magyarország történelmében

és kultúrájában jelentõséggel bíró egyháznak tekinti és a többi hasonló egyházzal azonos mûködési feltételeket

biztosít számára.

2. Cikkely
Az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) az ortodox keresztény szertartású

közösségek sok évszázados történelmi szerepe és a társadalom érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

értékeli, hogy a Kormány az Egyház magyarországi történelmi honosságát, lelki, szellemi, kulturális nevelõ

munkásságát elismeri és megõrzendõ értéknek tartja.

A Kormány kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy az Egyház vallási és közcélú feladatainak ellátásával hozzájárul

a hazánk területén élõ, az Egyházhoz szervesen kötõdõ nemzetiségek anyanyelvének megõrzéséhez, kulturális

örökségének megóvásához.

A Kormány kiemelten megtartandó értéknek tekinti, hogy az Egyház mind a vallási, mind a közcélú tevékenységét az

adott közösség anyanyelvén látja el.

3. Cikkely
Az Ortodox Egyház szervezetileg Magyarországon történelmi okokból öt egyházi joghatóságra oszlik. Az Orosz

Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) saját joghatóságán belül gondoskodik a hozzá

tartozó hívõk vallásgyakorlatának biztosításáról, és részt vesz az ehhez kapcsolódó közcélú tevékenységek

ellátásában.

4. Cikkely
A Kormány elismeri az Ortodox Egyház részegyházai önállóságát, önkormányzathoz való jogukat; irányításukra,

felügyeletükre semmilyen (politikai) szervet nem mûködtet és nem hoz létre.

5. Cikkely
A Kormány biztosítja, hogy az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) háborítatlanul

gyakorolhassa mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyeket Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai

biztosítanak számára.
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MÁSODIK FEJEZET

I.

VALLÁSI TEVÉKENYSÉG

6. Cikkely
Az Egyház hitelvei és hagyománya szerint gondoskodik a vallási tevékenységi körébe tartozó istentiszteletek, vallási

cselekmények és szertartások végzésérõl, a vallási meggyõzõdés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és

tanításáról.

7. Cikkely
Az Egyház a vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti, hogy az olyan oktatási,

nevelési, szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeken belül, amelyek nem az õ

fenntartásában vannak, valamint a rendvédelmi, honvédelmi szerveknél és a büntetés-végrehajtási intézetekben

lehetõvé váljon az istentiszteleteken, vallásos szertartásokon való részvétel azok számára, akik ezt igénylik. Az Egyház

minden ilyen irányú tevékenységét a többi egyház jogainak tiszteletben tartása mellett végzi.

8. Cikkely
A Kormány tiszteletben tartva az Egyház önkormányzatát, biztosítja zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát,

illetve elõsegíti megfelelõ súlyú megjelenését a közintézményekben.

II.

KÖZCÉLÚ FELADATOK

9. Cikkely
Az Ortodox Egyház hagyományából fakadóan feladatának tekinti a hitelveinek megfelelõ szellemi és erkölcsi

igényesség jegyében oktatási, nevelési intézmények mûködtetését, továbbá a nem általa fenntartott oktatási, nevelési

intézményekben a hitoktatás végzését.

10. Cikkely
Az Ortodox Egyház részt vesz a kulturális értékek megõrzésben, az értékteremtésben és az értékek átörökítésében,

valamint a mecenatúrában, továbbá gondoskodik a kulturális örökség részét alkotó vallási örökség (levéltárak,

könyvtárak, múzeumok és más gyûjtemények, illetve az ezekben õrzött értékek, mûemlékek, stb.) fenntartásáról,

megõrzésérõl, gyarapításáról és használatának biztosításáról.

11. Cikkely
A Kormány nagyra értékeli és támogatja az Ortodox Egyház oktatási, nevelési, szociális, valamint más közcélú

tevékenységét és elismeri, hogy az általuk fenntartott, közcélú feladatokat végzõ intézmények az állami,

önkormányzati intézményekkel azonos támogatásra jogosultak.

12. Cikkely
A Kormány elõsegíti, hogy az Ortodox Egyház a kulturális örökség megõrzésében vállalt szerepének és súlyának

megfelelõen jelenjen meg a közcélú tevékenységekben, különösen is az oktatás, kulturális élet és a szociális

tevékenység területén.

13. Cikkely
Az Ortodox Egyház hitelveinek és történelmi hagyományainak megfelelõen képviseli az európai állam- és

társadalomszervezés alapjául szolgáló, a magyarországi társadalom számára meghatározó keresztény értékeket.

Ennek megjelenítésére az Egyház saját fórumain kívül tömegtájékoztatási eszközöket is igénybe vehet.

14. Cikkely
Az Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni. Szükség esetén jószolgálati,

közvetítõi feladatokat láthat el Magyarország érdekében.
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15. Cikkely
Az Egyház vallási és közcélú feladatai ellátásának támogatására alapítványokat, egyesületeket hozhat létre, illetve

ilyen jellegû szervezetekben részt vehet.

HARMADIK FEJEZET

AZ OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE (MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS)

VALLÁSI ÉS KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGE ÁLLAM ÁLTALI

TÁMOGATÁSÁNAK FELTÉTELEIRÕL

16. Cikkely
Az Egyház saját szabályai szerint természetes személyektõl, jogi személyektõl és jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságoktól adományokat kérhet és gyûjthet, amelyekrõl az állami, önkormányzati és közigazgatási szervek

adatokat nem gyûjthetnek, nyilvántartást nem vezethetnek.

Az Egyházat a magyarországi jogszabályi keretek között a Magyar Állam támogatja.

17. Cikkely
Az Egyház jogosult a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózók rendelkezései szerint felajánlott

összegére, amelyet a Magyar Állam más egyházi státussal rendelkezõ szervek számára biztosított módszerrel

megegyezõ módon egészít ki az Egyház részére, amely biztosítja a mûködéshez szükséges feltételeket.

18. Cikkely
A Kormány a többi egyházhoz hasonló módon biztosítja az Egyház által végzett hittanoktatás költségeit.

19. Cikkely
Az Egyház a tulajdonában lévõ vallási és kulturális intézmények (levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más

gyûjtemények) megõrzését kiemelt fontosságú feladatnak tartja és fenntartásában együttmûködik a Kormánnyal.

20. Cikkely
Az Egyház tulajdonában lévõ mûemlékek, mûvészi alkotások és egyéb, a kulturális örökség részét alkotó értékek

megõrzéséhez és felújításához a Kormány a magyarországi jogszabályi keretek között támogatást nyújt.

21. Cikkely
A Kormány támogatást biztosíthat az Egyház által meghatározott célokra és tevékenységekre, valamint a

magyarországi jogszabályi keretek között támogatja azok mûködési jellegû támogatási kérelmeit.

NEGYEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Cikkely
A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírására kellõ felhatalmazással rendelkeznek.

23. Cikkely
Az Ortodox Egyház jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez.
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24. Cikkely
A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására, vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel

kerülhet sor.

Budapest, 2012. november 8.

Dr. Semjén Zsolt Mark Golovkov

miniszterelnök-helyettes érsek

Magyarország Kormánya nevében Az Orosz Ortodox Egyház

Magyar Egyházmegyéje

(Moszkvai Patriarchátus) nevében

A Kormány 1696/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közötti Megállapodásról

A Kormány jóváhagyja a Magyarország Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közötti, a mellékletbe

foglalt, Magyarország Kormánya képviseletében Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere, az Egyház

képviseletében Pantelic Lukijan püspök által aláírt Megállapodást.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1696/2012. (XII. 29.) Korm. határozathoz

Megállapodás

Magyarország Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye között

Preambulum

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány),

másfelõl a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye ( a továbbiakban: Ortodox Egyház, vagy Egyház),

a továbbiakban együtt: Felek

jelen Megállapodással rögzítik azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a magyarországi társadalom

érdekében történõ együttmûködésüket meghatározzák.

Felek elismerik az Ortodox Egyház Magyarország történelmében játszott jelentõs szerepét. A keleti keresztény

közösségek több mint ezer éve gazdagítják az ország anyagi és szellemi kultúráját. Cirill és Metód elhozta ide a keleti

kereszténységet, amely ma is élõ egyházi közösségként van jelen. Az államalapítást megelõzõen az õsi

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus már kapcsolatot ápolt a magyarsággal, elküldte Hierotheosz püspököt a

magyarokhoz a kereszténység terjesztésére. Ez a kapcsolat az államalapítást követõen Szent István király munkája által

tovább erõsödött. Az évszázadok alatt a Magyarország területén mûködõ nemzeti ortodox egyházak – a ma

törvényileg elismert egyházak jogelõdei – nagy mértékben járultak hozzá a Magyarország szellemi és anyagi

gyarapodásához, meghatározó szerepet játszottak a magyarországi nemzetiségek – honfitársaink – életében,

kultúrájában, oktatásában. Ezt a munkát a második világháború utáni kommunista-ateista diktatúra ellehetetlenítette.
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A rendszerváltást követõen az Ortodox Egyházzal való kapcsolat az ezeréves, kölcsönös tiszteleten és bizalmon

alapuló tradíciók szellemében került újragondolásra, a magyar nemzet és a keleti keresztény közösségek közötti erõs

lelki kapcsolat különös megerõsítést kapott Szent István királynak és Hierotheosz püspöknek a Magyar Millennium

évében a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus által történt szentté avatásával.

Magyarország nagy jelentõséget tulajdonít a Magyarországon lévõ autokefál ortodox egyházakkal, ezek

Patriarchátusaival kialakult együttmûködésnek, mely az egész magyarországi társadalom javát szolgálja. A

magyarországi ortodox templomok, egyházmûvészeti múzeumok, levéltárak, ingatlanok a magyar kulturális örökség

jelentõs szegmensét képezik.

Tekintettel a magyarországi ortodoxia vitathatatlan történelmi szerepére és azon erkölcsi kötelezettségek

teljesítésére, amelyeket a társadalom, a hívõk közössége tõle elvár, a Magyarországon bejegyzett ortodox egyházi

szervezetek törekednek olyan közcélú feladatok ellátására, mint a templomok, egyházi épületek felújításának

elvégzése, oktatási és szociális intézmények fenntartása, valamint a hitoktatás rendszerének kiépítése.

Az Ortodox Egyház Magyarországon olyan szerepet kíván betölteni, amely lehetõséget biztosít számára a

soknemzetiségû közösségei identitásának megõrzésére, hagyományának formálására, erkölcsi irányítására,

meghatározva azok történelmi szerepét és helyét a mai magyar társadalomban.

Felek megállapítják, hogy az állam és az egyházak viszonya Magyarországon az új Alaptörvény elfogadásával új

alapokra helyezõdött. Ennek megfelelõen a vallásszabadság biztosítása, valamint az állam és egyház különválásának

elve mellett a partneri, a társadalom érdekében történõ kölcsönösen felelõs együttmûködés idõszaka következett be.

A Kormány nagyra értékeli az ortodox hagyományt, amely évszázadok óta szerves részét képezi Magyarország

történelmének. Ezért tevékenysége kifejtéséhez biztosítani kívánja a többi jelentõs magyarországi történelmi múlttal

rendelkezõ egyházhoz hasonló kereteket.

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye örömmel veszi a Kormány azon szándékát, hogy az állammal való

együttmûködését Magyarország Alaptörvényében, illetve a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint rendezze.

Kinyilvánítja, hogy hitébõl fakadó küldetésének tekinti az általános közjó szolgálatát nemcsak saját hívei, hanem

Magyarország és valamennyi polgára javára.

Jelen Megállapodás kitér a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye vallási és közcélú tevékenységének állam általi anyagi

támogatásával összefüggõ kérdésekre, valamint azokra a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemû

gyakorlását hivatottak elõsegíteni.

ELSÕ FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely
A Kormány a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyét Magyarország történelmében és kultúrájában jelentõséggel bíró

egyháznak tekinti és a többi hasonló egyházzal azonos mûködési feltételeket biztosít számára.

2. Cikkely
A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye az ortodox keresztény szertartású közösségek sok évszázados történelmi

szerepe és a társadalom érdekében végzett tevékenysége elismeréseként értékeli, hogy a Kormány az Egyház

magyarországi történelmi honosságát, lelki, szellemi, kulturális nevelõ munkásságát elismeri és megõrzendõ értéknek

tartja.

A Kormány kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy az Egyház vallási és közcélú feladatainak ellátásával hozzájárul

a hazánk területén élõ, az Egyházhoz szervesen kötõdõ nemzetiségek anyanyelvének megõrzéséhez, kulturális

örökségének megóvásához.

A Kormány kiemelten megtartandó értéknek tekinti, hogy az Egyház mind a vallási, mind a közcélú tevékenységét az

adott közösség anyanyelvén látja el.

3. Cikkely
Az Ortodox Egyház szervezetileg Magyarországon történelmi okokból öt egyházi joghatóságra oszlik. A Budai Szerb

Ortodox Egyházmegye saját joghatóságán belül gondoskodik a hozzá tartozó hívõk vallásgyakorlatának

biztosításáról, és részt vesz az ehhez kapcsolódó közcélú tevékenységek ellátásában.
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4. Cikkely
A Kormány elismeri az Ortodox Egyház részegyházai önállóságát, önkormányzathoz való jogukat; irányításukra,

felügyeletükre semmilyen (politikai) szervet nem mûködtet és nem hoz létre.

5. Cikkely
A Kormány biztosítja, hogy a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye háborítatlanul gyakorolhassa mindazon jogokat és

kötelezettségeket, amelyeket Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai biztosítanak számára.

MÁSODIK FEJEZET

I.

VALLÁSI TEVÉKENYSÉG

6. Cikkely
Az Egyház hitelvei és hagyománya szerint gondoskodik a vallási tevékenységi körébe tartozó istentiszteletek, vallási

cselekmények és szertartások végzésérõl, a vallási meggyõzõdés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és

tanításáról.

7. Cikkely
Az Egyház a vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti, hogy az olyan oktatási,

nevelési, szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeken belül, amelyek nem az õ

fenntartásában vannak, valamint a rendvédelmi, honvédelmi szerveknél és a büntetés-végrehajtási intézetekben

lehetõvé váljon az istentiszteleteken, vallásos szertartásokon való részvétel azok számára, akik ezt igénylik. Az Egyház

minden ilyen irányú tevékenységét a többi egyház jogainak tiszteletben tartása mellett végzi.

8. Cikkely
A Kormány tiszteletben tartva az Egyház önkormányzatát, biztosítja zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát,

illetve elõsegíti megfelelõ súlyú megjelenését a közintézményekben.

II.

KÖZCÉLÚ FELADATOK

9. Cikkely
Az Ortodox Egyház hagyományából fakadóan feladatának tekinti a hitelveinek megfelelõ szellemi és erkölcsi

igényesség jegyében oktatási, nevelési intézmények mûködtetését, továbbá a nem általa fenntartott oktatási, nevelési

intézményekben a hitoktatás végzését.

10. Cikkely
Az Ortodox Egyház részt vesz a kulturális értékek megõrzésben, az értékteremtésben és az értékek átörökítésében,

valamint a mecenatúrában, továbbá gondoskodik a kulturális örökség részét alkotó vallási örökség (levéltárak,

könyvtárak, múzeumok és más gyûjtemények, illetve az ezekben õrzött értékek, mûemlékek, stb.) fenntartásáról,

megõrzésérõl, gyarapításáról és használatának biztosításáról.

11. Cikkely
A Kormány nagyra értékeli és támogatja az Ortodox Egyház oktatási, nevelési, szociális, valamint más közcélú

tevékenységét és elismeri, hogy az általuk fenntartott, közcélú feladatokat végzõ intézmények az állami,

önkormányzati intézményekkel azonos támogatásra jogosultak.

12. Cikkely
A Kormány elõsegíti, hogy az Ortodox Egyház a kulturális örökség megõrzésében vállalt szerepének és súlyának

megfelelõen jelenjen meg a közcélú tevékenységekben, különösen is az oktatás, kulturális élet és a szociális

tevékenység területén.
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13. Cikkely
Az Ortodox Egyház hitelveinek és történelmi hagyományainak megfelelõen képviseli az európai állam- és

társadalomszervezés alapjául szolgáló, a magyarországi társadalom számára meghatározó keresztény értékeket.

Ennek megjelenítésére az Egyház saját fórumain kívül tömegtájékoztatási eszközöket is igénybe vehet.

14. Cikkely
Az Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni. Szükség esetén jószolgálati,

közvetítõi feladatokat láthat el Magyarország érdekében.

15. Cikkely
Az Egyház vallási és közcélú feladatai ellátásának támogatására alapítványokat, egyesületeket hozhat létre, illetve

ilyen jellegû szervezetekben részt vehet.

HARMADIK FEJEZET

A BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE VALLÁSI ÉS KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGE ÁLLAM ÁLTALI

TÁMOGATÁSÁNAK FELTÉTELEIRÕL

16. Cikkely
Az Egyház saját szabályai szerint természetes személyektõl, jogi személyektõl és jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságoktól adományokat kérhet és gyûjthet, amelyekrõl az állami, önkormányzati és közigazgatási szervek

adatokat nem gyûjthetnek, nyilvántartást nem vezethetnek.

Az Egyházat a magyarországi jogszabályi keretek között a Magyar Állam támogatja.

17. Cikkely
Az Egyház jogosult a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózók rendelkezései szerint felajánlott

összegére, amelyet a Magyar Állam más egyházi státussal rendelkezõ szervek számára biztosított módszerrel

megegyezõ módon egészít ki az Egyház részére, amely biztosítja a mûködéshez szükséges feltételeket.

18. Cikkely
A Kormány a többi egyházhoz hasonló módon biztosítja az Egyház által végzett hittanoktatás költségeit.

19. Cikkely
Az Egyház a tulajdonában lévõ vallási és kulturális intézmények (levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más

gyûjtemények) megõrzését kiemelt fontosságú feladatnak tartja és fenntartásában együttmûködik a Kormánnyal.

20. Cikkely
Az Egyház tulajdonában lévõ mûemlékek, mûvészi alkotások és egyéb, a kulturális örökség részét alkotó értékek

megõrzéséhez és felújításához a Kormány a magyarországi jogszabályi keretek között támogatást nyújt.

21. Cikkely
A Kormány támogatást biztosíthat az Egyház által meghatározott célokra és tevékenységekre, valamint a

magyarországi jogszabályi keretek között támogatja azok mûködési jellegû támogatási kérelmeit.

NEGYEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Cikkely
A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírására kellõ felhatalmazással rendelkeznek.

23. Cikkely
Az Ortodox Egyház jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez.
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24. Cikkely
A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására, vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel

kerülhet sor.

Budapest, 2012. december 18.

Balog Zoltán Pantelic Lukijan

miniszter püspök

Magyarország Kormánya nevében A Budai Szerb Ortodox

Egyházmegye nevében

A Kormány 1697/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház közötti Megállapodásról

A Kormány jóváhagyja a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház közötti, a mellékletbe

foglalt, Magyarország Kormánya képviseletében Hölvényi György államtitkár, az Egyház képviseletében Kirkov

Vladimir elnök által aláírt Megállapodást.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1697/2012. (XII. 29.) Korm. határozathoz

Megállapodás

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház között

Preambulum

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány),

másfelõl a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház ( a továbbiakban: Ortodox Egyház, vagy Egyház),

a továbbiakban együtt: Felek

jelen Megállapodással rögzítik azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a magyarországi társadalom

érdekében történõ együttmûködésüket meghatározzák.

Felek elismerik az Ortodox Egyház Magyarország történelmében játszott jelentõs szerepét. A keleti keresztény

közösségek több mint ezer éve gazdagítják az ország anyagi és szellemi kultúráját. Cirill és Metód elhozta ide a keleti

kereszténységet, amely ma is élõ egyházi közösségként van jelen. Az államalapítást megelõzõen az õsi

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus már kapcsolatot ápolt a magyarsággal, elküldte Hierotheosz püspököt a

magyarokhoz a kereszténység terjesztésére. Ez a kapcsolat az államalapítást követõen Szent István király munkája által

tovább erõsödött. Az évszázadok alatt a Magyarország területén mûködõ nemzeti ortodox egyházak – a ma

törvényileg elismert egyházak jogelõdei – nagy mértékben járultak hozzá a Magyarország szellemi és anyagi

gyarapodásához, meghatározó szerepet játszottak a magyarországi nemzetiségek – honfitársaink – életében,

kultúrájában, oktatásában. Ezt a munkát a második világháború utáni kommunista-ateista diktatúra ellehetetlenítette.

A rendszerváltást követõen az Ortodox Egyházzal való kapcsolat az ezeréves, kölcsönös tiszteleten és bizalmon

alapuló tradíciók szellemében került újragondolásra, a magyar nemzet és a keleti keresztény közösségek közötti erõs
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lelki kapcsolat különös megerõsítést kapott Szent István királynak és Hierotheosz püspöknek a Magyar Millennium

évében a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus által történt szentté avatásával.

Magyarország nagy jelentõséget tulajdonít a Magyarországon lévõ autokefál ortodox egyházakkal, ezek

Patriarchátusaival kialakult együttmûködésnek, mely az egész magyarországi társadalom javát szolgálja. A

magyarországi ortodox templomok, egyházmûvészeti múzeumok, levéltárak, ingatlanok a magyar kulturális örökség

jelentõs szegmensét képezik.

Tekintettel a magyarországi ortodoxia vitathatatlan történelmi szerepére és azon erkölcsi kötelezettségek

teljesítésére, amelyeket a társadalom, a hívõk közössége tõle elvár, a Magyarországon bejegyzett ortodox egyházi

szervezetek törekednek olyan közcélú feladatok ellátására, mint a templomok, egyházi épületek felújításának

elvégzése, oktatási és szociális intézmények fenntartása, valamint a hitoktatás rendszerének kiépítése.

Az Ortodox Egyház Magyarországon olyan szerepet kíván betölteni, amely lehetõséget biztosít számára a

soknemzetiségû közösségei identitásának megõrzésére, hagyományának formálására, erkölcsi irányítására,

meghatározva azok történelmi szerepét és helyét a mai magyar társadalomban.

Felek megállapítják, hogy az állam és az egyházak viszonya Magyarországon az új Alaptörvény elfogadásával új

alapokra helyezõdött. Ennek megfelelõen a vallásszabadság biztosítása, valamint az állam és egyház különválásának

elve mellett a partneri, a társadalom érdekében történõ kölcsönösen felelõs együttmûködés idõszaka következett be.

A Kormány nagyra értékeli az ortodox hagyományt, amely évszázadok óta szerves részét képezi Magyarország

történelmének. Ezért tevékenysége kifejtéséhez biztosítani kívánja a többi jelentõs magyarországi történelmi múlttal

rendelkezõ egyházhoz hasonló kereteket.

A Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház örömmel veszi a Kormány azon szándékát, hogy az állammal való

együttmûködését Magyarország Alaptörvényében, illetve a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint rendezze.

Kinyilvánítja, hogy hitébõl fakadó küldetésének tekinti az általános közjó szolgálatát nemcsak saját hívei, hanem

Magyarország és valamennyi polgára javára.

Jelen Megállapodás kitér a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház vallási és közcélú tevékenységének állam általi

anyagi támogatásával összefüggõ kérdésekre, valamint azokra a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek

jóhiszemû gyakorlását hivatottak elõsegíteni.

ELSÕ FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely
A Kormány a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházat Magyarország történelmében és kultúrájában jelentõséggel

bíró egyháznak tekinti és a többi hasonló egyházzal azonos mûködési feltételeket biztosít számára.

2. Cikkely
A Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház az ortodox keresztény szertartású közösségek sok évszázados történelmi

szerepe és a társadalom érdekében végzett tevékenysége elismeréseként értékeli, hogy a Kormány az Egyház

magyarországi történelmi honosságát, lelki, szellemi, kulturális nevelõ munkásságát elismeri és megõrzendõ értéknek

tartja.

A Kormány kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy az Egyház vallási és közcélú feladatainak ellátásával hozzájárul

a hazánk területén élõ, az Egyházhoz szervesen kötõdõ nemzetiségek anyanyelvének megõrzéséhez, kulturális

örökségének megóvásához.

A Kormány kiemelten megtartandó értéknek tekinti, hogy az Egyház mind a vallási, mind a közcélú tevékenységét az

adott közösség anyanyelvén látja el.

3. Cikkely
Az Ortodox Egyház szervezetileg Magyarországon történelmi okokból öt egyházi joghatóságra oszlik. A

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház saját joghatóságán belül gondoskodik a hozzá tartozó hívõk

vallásgyakorlatának biztosításáról, és részt vesz az ehhez kapcsolódó közcélú tevékenységek ellátásában.
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4. Cikkely
A Kormány elismeri az Ortodox Egyház részegyházai önállóságát, önkormányzathoz való jogukat; irányításukra,

felügyeletükre semmilyen (politikai) szervet nem mûködtet és nem hoz létre.

5. Cikkely
A Kormány biztosítja, hogy a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház háborítatlanul gyakorolhassa mindazon jogokat

és kötelezettségeket, amelyeket Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai biztosítanak számára.

MÁSODIK FEJEZET

I.

VALLÁSI TEVÉKENYSÉG

6. Cikkely
Az Egyház hitelvei és hagyománya szerint gondoskodik a vallási tevékenységi körébe tartozó istentiszteletek, vallási

cselekmények és szertartások végzésérõl, a vallási meggyõzõdés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és

tanításáról.

7. Cikkely
Az Egyház a vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti, hogy az olyan oktatási,

nevelési, szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeken belül, amelyek nem az õ

fenntartásában vannak, valamint a rendvédelmi, honvédelmi szerveknél és a büntetés-végrehajtási intézetekben

lehetõvé váljon az istentiszteleteken, vallásos szertartásokon való részvétel azok számára, akik ezt igénylik. Az Egyház

minden ilyen irányú tevékenységét a többi egyház jogainak tiszteletben tartása mellett végzi.

8. Cikkely
A Kormány tiszteletben tartva az Egyház önkormányzatát, biztosítja zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát,

illetve elõsegíti megfelelõ súlyú megjelenését a közintézményekben.

II.

KÖZCÉLÚ FELADATOK

9. Cikkely
Az Ortodox Egyház hagyományából fakadóan feladatának tekinti a hitelveinek megfelelõ szellemi és erkölcsi

igényesség jegyében oktatási, nevelési intézmények mûködtetését, továbbá a nem általa fenntartott oktatási, nevelési

intézményekben a hitoktatás végzését.

10. Cikkely
Az Ortodox Egyház részt vesz a kulturális értékek megõrzésben, az értékteremtésben és az értékek átörökítésében,

valamint a mecenatúrában, továbbá gondoskodik a kulturális örökség részét alkotó vallási örökség (levéltárak,

könyvtárak, múzeumok és más gyûjtemények, illetve az ezekben õrzött értékek, mûemlékek stb.) fenntartásáról,

megõrzésérõl, gyarapításáról és használatának biztosításáról.

11. Cikkely
A Kormány nagyra értékeli és támogatja az Ortodox Egyház oktatási, nevelési, szociális, valamint más közcélú

tevékenységét és elismeri, hogy az általuk fenntartott, közcélú feladatokat végzõ intézmények az állami,

önkormányzati intézményekkel azonos támogatásra jogosultak.

12. Cikkely
A Kormány elõsegíti, hogy az Ortodox Egyház a kulturális örökség megõrzésében vállalt szerepének és súlyának

megfelelõen jelenjen meg a közcélú tevékenységekben, különösen is az oktatás, kulturális élet és a szociális

tevékenység területén.
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13. Cikkely
Az Ortodox Egyház hitelveinek és történelmi hagyományainak megfelelõen képviseli az európai állam- és

társadalomszervezés alapjául szolgáló, a magyarországi társadalom számára meghatározó keresztény értékeket.

Ennek megjelenítésére az Egyház saját fórumain kívül tömegtájékoztatási eszközöket is igénybe vehet.

14. Cikkely
Az Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni. Szükség esetén jószolgálati,

közvetítõi feladatokat láthat el Magyarország érdekében.

15. Cikkely
Az Egyház vallási és közcélú feladatai ellátásának támogatására alapítványokat, egyesületeket hozhat létre, illetve

ilyen jellegû szervezetekben részt vehet.

HARMADIK FEJEZET

A MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ VALLÁSI ÉS KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGE

ÁLLAM ÁLTALI TÁMOGATÁSÁNAK FELTÉTELEIRÕL

16. Cikkely
Az Egyház saját szabályai szerint természetes személyektõl, jogi személyektõl és jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságoktól adományokat kérhet és gyûjthet, amelyekrõl az állami, önkormányzati és közigazgatási szervek

adatokat nem gyûjthetnek, nyilvántartást nem vezethetnek.

Az Egyházat a magyarországi jogszabályi keretek között a Magyar Állam támogatja.

17. Cikkely
Az Egyház jogosult a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózók rendelkezései szerint felajánlott

összegére, amelyet a Magyar Állam más egyházi státussal rendelkezõ szervek számára biztosított módszerrel

megegyezõ módon egészít ki az Egyház részére, amely biztosítja a mûködéshez szükséges feltételeket.

18. Cikkely
A Kormány a többi egyházhoz hasonló módon biztosítja az Egyház által végzett hittanoktatás költségeit.

19. Cikkely
Az Egyház a tulajdonában lévõ vallási és kulturális intézmények (levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más

gyûjtemények) megõrzését kiemelt fontosságú feladatnak tartja és fenntartásában együttmûködik a Kormánnyal.

20. Cikkely
Az Egyház tulajdonában lévõ mûemlékek, mûvészi alkotások és egyéb, a kulturális örökség részét alkotó értékek

megõrzéséhez és felújításához a Kormány a magyarországi jogszabályi keretek között támogatást nyújt.

21. Cikkely
A Kormány támogatást biztosíthat az Egyház által meghatározott célokra és tevékenységekre, valamint a

magyarországi jogszabályi keretek között támogatja azok mûködési jellegû támogatási kérelmeit.

NEGYEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Cikkely
A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírására kellõ felhatalmazással rendelkeznek.

23. Cikkely
Az Ortodox Egyház jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez.
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24. Cikkely
A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására, vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel

kerülhet sor.

Budapest, 2012. december 6.

Magyarország Kormánya nevében A Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház nevében

Hölvényi György Kirkov Vladimir

államtitkár elnök

A Kormány 1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális,
hagyományõrzõ, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási
és szakmai elõkészítéssel és koordinációval összefüggõ feladatok ellátásáról

1. A Kormány megbízza a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §

e) pontjában részére meghatározott, a miniszterelnök társadalompolitikai kérdésekkel összefüggõ tevékenységének

elõsegítése érdekében, valamint az ehhez szükséges koordinációs feladatok keretében – ellássa a zsidó

közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint a zsidó közösségekkel összefüggõ kulturális, hagyományõrzõ,

oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi közigazgatási és szakmai feladat

elõkészítését és koordinációját.

2. A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár különösen az alábbi közigazgatási és szakmai elõkészítéssel

és koordinációval kapcsolatos feladatokat látja el:

a) a zsidó közösségek érdekképviseletének ellátására hivatott szervezetek képviselõivel megvitatja az örökös nélkül

elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek vagyoni igényeivel

összefüggõ kérdéseket,

b) koordinálja a zsidó közösség vagyoni igényeinek teljesítésével kapcsolatos tárgyalásokat, valamint a tárcák

közötti egyeztetéseket,

c) koordinálja a magyarországi zsidó közösségek kulturális, hagyományõrzõ, oktatási, valamint történelmi

tényfeltáró tevékenységével összefüggõ állami feladatok ellátását,

d) részt vesz az a)–c) pontokban foglalt tevékenységek nyomán elõállt javaslatok kidolgozásában és azokat szükség

szerint egyezteti a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvánnyal,

e) javaslatokat terjeszt a Kormány elé az a)–d) pontokban meghatározott feladatokkal összefüggõ, illetõleg azok

végrehajtása során felmerülõ kérdésekben.

3. Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a 2. pontban felsorolt feladatai ellátása érdekében rendszeresen, de legalább

negyedévente egyeztet a 2. a) pont szerinti zsidó szervezetek képviselõivel.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1699/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
a Holokauszt túlélõk részére a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény
27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján folyósított
életjáradék összegének megemelésérõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Holokauszt túlélõi részére a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény

27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján folyósított életjáradék összege

50% mértékben megemelésre kerüljön.

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy kölcsönösen

együttmûködve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti cél megvalósítását fedezõ forrás

megteremtése és a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal

3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Holokauszt túlélõi részére a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény

27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján folyósított életjáradék összege

a 2014. évben további, a 2012. évben folyósított életjáradék összeg 50%-ának megfelelõ mértékben megemelésre

kerüljön.

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy kölcsönösen

együttmûködve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az 3. pont szerinti cél megvalósítását fedezõ forrás

megteremtése és a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. május 31.

5. Ez a határozat a közzétételét követõn napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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f) 16. § (2) bekezdésében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész

helyébe a „járási népegészségügyi intézet”

szöveg lép.

7. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosítása

7. § A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet

a) 7. § (4) bekezdés d) pontjában a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi)

népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)

hivatala járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)”,

b) 13. § (1) és (2) bekezdéseiben a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi

intézete” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet”

szöveg lép.

8. A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

8. § (1) A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000.

(IX. 15. ) GM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének

(a továbbiakban: kirendeltség) az Flt. 13/A. § (2) bekezdésében meghatározott munkaerõpiaci szolgáltatásokkal

és azokhoz nyújtott támogatással kapcsolatos tevékenységére,

b) a fõvárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) támogatásával

munkaerõpiaci szolgáltatást nyújtó természetes személyeknek és szervezeteknek az e szolgáltatással kapcsolatos

tevékenységére, valamint

c) azokra a természetes személyekre és szervezetekre, akik a kirendeltség által nyújtott vagy támogatott

szolgáltatást igénybe veszik. ”

(2) Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi központ az Flt. 13/A. § (3) bekezdés alapján, pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújthat

olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság részére, aki (amely)

térítésmentesen

a) munkaerõpiaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott térségekben, vagy munkaerõpiacon hátrányos

helyzetben lévõ rétegek számára,

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek

a kirendeltség e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, vagy

c) a 9/A. §-ban meghatározott mentori szolgáltatást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a kirendeltség

e szolgáltatást igénybevételét felajánlotta,

d) a 11. §-ban meghatározott helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végez.”

(3) Az R2. 26. §- a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § Az álláskeresõ kérelmére keresetpótló juttatás állapítható meg a kirendeltség által a részére felajánlott,

a 7. § (3) bekezdésében meghatározott csoportos foglalkozáson (álláskeresõ klub) történõ részvétel idõtartamára,

ha a szolgáltatás idõtartama legalább a 15 napot eléri, és a szolgáltatást a kirendeltség nyújtja, vagy a munkaügyi

központ a nyújtásához támogatást állapított meg.”

(4) Az R2.

a) 2. §-ában a „munkaügyi központ által vagy támogatásával nyújtott” szövegrész helyébe a „kirendeltség által vagy

a munkaügyi központ támogatásával”,

b) 9/A. §-ában a „munkaügyi központ” szövegrészek helyébe a „kirendeltség” szöveg, a „munkaügyi központtól”

szövegrész helyébe a „kirendeltségtõl”,

c) 12. § (1) bekezdésében az „A munkaügyi központ kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész

helyébe az „A kirendeltség”,

d) 25. § (3) bekezdésében a „munkaügyi központ központi szervezeti egységét” szövegrész helyébe a „munkaügyi

központot”

szöveg lép.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete
	a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

	A belügyminiszter 87/2012. (XII. 29.) BM rendelete
	Balatonvilágos település Somogy megyéhez csatolása kapcsán egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erõforrások minisztere 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelete
	a Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszerérõl szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról

	Az emberi erõforrások minisztere 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelete
	egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete
	az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 53/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintõ egyes NGM rendeletek módosításáról 

	A nemzeti fejlesztési miniszter 83/2012. (XII. 29.) NFM rendelete
	az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról

	A Kormány 1682/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási egyszerûsítésérõl

	A Kormány 1683/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a társadalmi felzárkózással összefüggõ egyes testületek mûködésével kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról  

	A Kormány 1684/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Nemzeti Emlékezet Programról

	A Kormány 1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetérõl és mûködésének részletes szabályairól

	A Kormány 1686/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1687/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	az értesítési címek nyilvántartásával összefüggésben egyes eljárások felülvizsgálatáról

	A Kormány 1688/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1689/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztési programról

	A Kormány 1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítésérõl

	A Kormány 1691/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Mûvészetek Palotája PPP projektrõl

	A Kormány 1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII

	A Kormány 1693/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésérõl szóló 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetésérõl

	A Kormány 1695/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) közötti Megállapodásról

	A Kormány 1696/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közötti Megállapodásról

	A Kormány 1697/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház közötti Megállapodásról

	A Kormány 1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, hagyományõrzõ, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai elõkészítéssel és koordinációval összefüggõ feladatok ellátásáró

	A Kormány 1699/2012. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Holokauszt túlélõk részére a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján folyósított életjáradék összegének megemelésérõl



