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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
4/2006. (II. 2.) EüM

rendelete

az Országos Tisztifõorvosi Hivatal részére történõ
egyes költségvetési belsõ ellenõrzési jogosítványok
átruházásáról  szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet

módosításáról

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a költ ség ve té si
szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. ren de let 4.  §-ának (4) be kez dé sé re a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal ré szé re tör té nõ
egyes költ ség ve té si bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nyok át ru -
há zá sá ról  szóló 8/2005. (III. 30.) EüM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„8.  § Az éves költ ség ve té si be szá mo lók meg bíz ha tó sá gi 
el len õr zé sé rõl ké szült el len õr zé si je len tést az OTH el len -
õr zé si ve ze tõ je a tárgy évet kö ve tõ év má jus 20-áig meg -
kül di az EüM bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jé nek.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el -
len õr zé sek kel kap cso la tos te vé keny sé gek so rán is kell al -
kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „OTH” szö veg rész he lyé be
az „OTH bel sõ el len õr zé si szer ve ze te” szö veg rész,
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „or szá gos tisz ti fõ or vos”
szö veg rész he lyé be az „OTH bel sõ el len õr zé si ve ze tõ je”
szö veg rész, 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „már ci us
15-éig” szö veg rész he lyé be a „feb ru ár 1-jé ig” szö veg rész
és (2) be kez dé sé ben az „EüM ré szé re” szö veg rész he lyé be
az „EüM bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jé nek” szö veg rész,
9. §-ának (2) be kez dé sé ben az „EüM-nek” szö veg rész he -

lyé be az „EüM bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jé nek” szö veg rész
lép.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter

1/2006. (II. 2.) FMM
rendelete

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek
igazolására alkalmas iratokról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-ának (8) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek iga -
zo lá sá ra al kal mas ira tok kö ré rõl a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

E ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni

a) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továbbiak ban: Mt.),

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény,

c) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény,

d) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény,

e) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,

f) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény,

g) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény,

h) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény

ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó ra (a továb biak ban: mun kál -
ta tó), valamint

i) a tá mo ga tást nyúj tó költ ség ve té si szerv re (a továb -
biak ban: költ ség ve té si szerv)

a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a köz pon ti költ ség -
ve tés bõl és az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok ból nyújt ha tó
ál lam i tá mo ga tás igény lé sé vel kap cso la tos el já rás és az
 állami tá mo ga tás ra vo nat ko zó jo go sult ság meg ál la pí tá sa
so rán.
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2.  §

(1) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény ben
(a továb biak ban: Áht.) meg ha tá ro zott fel té te lei meg ál la pí -
tá sa alap já ul a kö vet ke zõ ira tok szol gál nak:

a) az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség ál tal a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény (a továb biak ban: Met.) 8/C.  §-a alap ján
ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány,

b) az Áht. 15.  § (9) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont -
já ban meg ha tá ro zott fel té tel te kin te té ben az Egyen lõ
 Bánásmód Ha tó ság ál tal a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 83–84.  §-a alap ján ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo -
nyít vány,

c) az Áht. 15.  §-a (9) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té te lek te kin te té ben a mun kál ta tó nyi lat -
ko za ta.

(2) A mun kál ta tó az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá -
ro zott nyi lat ko za ta egy pél dá nyát annak meg té te lé tõl szá -
mí tott nyolc na pon be lül el jut tat ja a nála mû kö dõ szak szer -
ve zet, illetve az üze mi ta nács (üze mi meg bí zott) ré szé re. A 
nyi lat ko zat át vé te lé rõl – amennyi ben az nem pos tai köny -
velt kül de mény ként ke rül meg kül dés re – a szak szer ve zet,
illetve az üze mi ta nács (üze mi meg bí zott) el is mer vényt ad
át a mun kál ta tó nak.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt ha tó sá gi bi zo -
nyít vány he lyett a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok meg -
ál la pí tá sá nak alap já ul

a) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té ben a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Nem zet biz ton sá gi Iro dá ja,

b) a hon vé del mi ága zat hoz kü lön jog sza bály alap ján
tar to zó mun kál ta tó ese té ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Jogi és In for má ció vé del mi Fõ osz tá lya,

c) bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ese té ben az Igaz ság -
ügyi Mi nisz té rium Bün te tés-vég re haj tá si Fel ügye le ti Fõ -
osz tá lya,

d) a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó fegy ve res és
rend vé del mi szer vek ese té ben a Bel ügy mi nisz té ri um sze -
mély ze ti szer ve

ál tal ki ál lí tott iga zo lás szol gál.

Záró rendelkezések

3.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter

2/2006. (II. 2.) FMM
rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggõ

módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 8.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben, 13/A.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben, 19.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 58.  §-a
(8) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésére nyújtható támogatásról  szóló
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

1.  §

(1) A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról,
valamint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság -
hely ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. 
(VII. 16.) MüM ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 27/A.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en nem nyújt ha -
tó tá mo ga tás annak a mun ka adó nak, amellyel szem ben a
mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény
3.  §-a (1) be kez dé sé nek i)–k) pont ja i ban fel so rolt sza bá -
lyok meg sér té sé ért mun ka ügyi bír sá got szab tak ki, az er rõl 
 szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott egy
évig.”

(2) Az R. 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A 27/A.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en nem nyújt ha -
tó tá mo ga tás annak a mun ka adó nak, ame lyet a mun ka ügyi
el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény 3.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b), h), valamint i)–k) pont jai alap ján a ké re lem
be nyúj tá sá nak hó nap ját meg elõ zõ két éven be lül jog erõ -
sen mun ka ügyi bír ság meg fi ze té sé re kö te lez tek, fel té ve,
ha a bír ság össze ge a b) pont alap ján ki sza bott bír ság ese té -
ben a 100 ezer Ft-ot, a töb bi eset ben, valamint a bír sá gok
együt tes össze ge ese tén az 500 ezer Ft-ot el ér te.”

(3) Az R. 18.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás]
„b) a 27/A.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en annak a mun -

ka adó nak, ame lyet a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996.
évi LXXV. tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b), valamint
i)–k) pont jai alap ján a pá lyá zat be nyúj tá sá nak hó nap ját
meg elõ zõ két éven be lül jog erõ sen mun ka ügyi bír ság
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meg fi ze té sé re kö te lez tek, fel té ve, ha a bír ság össze ge a
b) pont alap ján ki sza bott bír ság ese té ben a 100 ezer Ft-ot, a 
töb bi eset ben, valamint a bír sá gok együt tes össze ge ese tén
az 500 ezer Ft-ot el ér te,”

(4) Az R. 19/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem nyújt ha tó tá mo ga tás a mun ka adó nak, ha]
„a) a 27/A.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en a mun ka ügyi

el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény 3.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b)–c), e), valamint i)–k) pont jai alap ján a pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak hó nap ját meg elõ zõ két éven be lül
jog erõ sen mun ka ügyi bír ság meg fi ze té sé re kö te lez ték, fel -
té ve, ha a bír ság össze ge a b) pont alap ján ki sza bott bír ság
ese té ben a 100 ezer Ft-ot, a töb bi eset ben, valamint a bír sá -
gok együt tes össze ge ese tén az 500 ezer Ft-ot el ér te,”

(5) Az R. a kö vet ke zõ új 27/A.  §-sal egé szül ki, ezzel
egy ide jû leg a je len le gi 27/A.  § je lö lé se 27/B.  §-ra vál to -
zik:

„27/A.  § Nem ré sze sül het az e ren de let sze rin ti tá mo ga -
tá sok ban az a mun ka adó, aki nem fe le l meg a ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
té te le i nek, ille tõ leg ezen fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy
nem a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga -
zolja.”

A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról  szóló

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

2.  §

A mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, valamint az azok -
hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló
30/2000. (IX. 15.) GM ren de let 21.  §-ának (2) be kez dé se a
kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok nyúj -
tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a tá mo ga tást kérõ]

„f) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában
meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe lel, és azok tel je sü lé sét a 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ja.”

A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs
eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességû

munkanélküliek foglalkoztatását elõsegítõ egyes
támogatásokról  szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet

módosítása

3.  §

A mun ka ügyi köz pon tok fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós el -
já rá sá ról, valamint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun -
ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ egyes tá mo ga tá sok -

ról  szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM ren de let 4.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás to -
váb bi fel té te le, hogy a mun ka adó

a) a tá mo ga tás sal érin tett mun ka vi szony lét re jöt tét
meg elõ zõ hat hó nap ban ha son ló mun ka kör ben fog lal koz -
ta tott mun ka vál laló mun ka vi szo nyát a mû kö dé sé vel
össze füg gõ ok ból, ren des fel mon dás sal nem szün tet te
meg, és kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a tá mo ga tott fog -
lal koz ta tás ban részt vevõ mun ka vál laló mun ka vi szo nyá -
nak, az elõb bi mó don tör té nõ meg szün te té sé re a tá mo ga tás 
idõ tar ta ma alatt nem ke rül sor, valamint

b) meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek, és azok tel je sü lé -
sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ja.”

A Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész
iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének

felhasználásáról  szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet
módosítása

4.  §

(1) A Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap rész is -
ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM ren de let
(a továb biak ban: R2.) 15.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés -
sel egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés
szá mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A 3–4.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ki vé te lé -
vel e ren de let alap ján tá mo ga tás annak a pá lyá zó nak, – az
egye di dön tés alap ján nyújt ha tó tá mo ga tá sok ese té ben – a
ké rel met elõ ter jesz tõ nek, illetve a 22.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti be fek te tõ nek nyújt ha tó, aki meg fe lel a ren de zett mun -
ka ügyi kap cso la tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott – fel té te le i -
nek, és azok tel je sü lé sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don iga zol ja.”

(2) Az R2. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem köt he tõ szer zõ dés az zal a pá lyá zó val,]
„c) aki az adott pá lyá zat ra vo nat oko zó fel hí vás ban meg ha -

tá ro zott egyéb fel té te le ket – kü lö nö sen a ren de zett mun ka -
ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott feltéte leit – nem 
tel je sí tet te, illetve azok tel je sü lé sét nem vagy nem a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ta.”

Záró rendelkezések

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, valamint 
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let, to váb bá a mun ka ügyi köz pon tok fog lal ko -
zá si re ha bi li tá ci ós el já rá sá ról, valamint a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû mun ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sát elõ se -
gí tõ egyes tá mo ga tá sok ról  szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (XI. 28.) FMM ren -
de let 3.  §-ának (1) be kez dé se,

b) az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
31/2004. (XII. 21.) FMM ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé se.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
3/2006. (II. 2.) HM

rendelete

az állami repülések céljára kijelölt légterekben
végrehajtott repülések szabályairól

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 74.  §-ának w) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.  §

A ren de let cél ja az ál lam i lé gi jár mû vek ré szé re ki je lölt
lég te rek ben való re pü lés és a mû ve le ti lé gi for ga lom sza bá -
lya i nak, to váb bá a ka to nai re pü lés irá nyí tó-, re pü lés ve ze -
tõ-, ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat, valamint a
ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da el lá tá sa
rend jé nek meg ha tá ro zá sá val az ál lam i célú lé gi köz le ke -
dés, illetve a lé gi köz le ke dés más részt ve või biz ton sá gá hoz 
való hoz zá já ru lás.

A rendelet hatálya

2.  §

A ren de let ha tá lya az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt
lég te rek re és az e lég te rek ben OAT sza bá lyok sze rint köz -

le ke dõ lé gi jár mû vek szak sze mély ze té re, valamint az e re -
pü lé sek biz to sí tá sá ban köz re mû kö dés re kö te le zett sze mé -
lyek re, szer ve ze tek re ter jed ki.

Az állami célú légiközlekedés osztályozása

3.  §

Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés a ru gal mas lég tér fel hasz -
ná lás, a fel adat szab ás, valamint a re pü lé si fel ada tok meg -
ter ve zé sé nek, vég re haj tá sá nak egy sé ges irány el vek sze rint 
tör té nõ ke ze lé se ér de ké ben osz tá lyoz ha tó:

a) a lé gi jár mû vek ho va tar to zá sa,
b) a te vé keny sé gi kör zet,
c) a ren del te tés,
d) az al kal ma zott re pü lé si sza bá lyok,
e) a nap szak,
f) a lé gi jár mû vek szá ma,
g) a re pü lé si ma gas ság

sze rint.

4.  §

(1) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés a lé gi jár mû vek ho va -
tar to zá sa sze rint fel oszt ha tó:

a) hon vé del mi célú re pü lés re, illetve
b) rend vé del mi célú re pü lés re.

(2) A te vé keny sé gi kör zet sze rint az ál lam i célú lé gi köz -
le ke dés ben részt ve võ ál lam i lé gi jár mû vek re pül het nek:

a) el len õr zött lég tér ben,
b) nem el len õr zött lég tér ben,
c) ve szé lyes lég tér ben, to váb bá
d) ese ti lég tér ben.

(3) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés ren del te tés sze rint
 lehet:

a) ki kép zé si re pü lés:
aa) ok ta tó re pü lés, amely szol gál hat ja a lé gi jár mû tí -

pus ra való alap-, illetve át kép zést, to váb bá a lé gi jár mû sze -
mély zet jár tas sá gá nak fenn tar tá sát,

ab) gya kor ló har ci re pü lés, amely irá nyul hat légi vagy
föld i cél pon tok le küz dé sé nek, illetve ma nõ ve re zõ lé gi cél
el fo gá sá nak gya kor lá sá ra, je lent he ti had gya kor la tok légi
mû ve le te it, légi fel de rí tést;

b) mû ve le ti re pü lés:
ba) lég vé del mi célú re pü lés, amely a lég vé del mi ké -

szen lé ti szol gá la tot el lá tó ál lam i lé gi jár mû vek va lós és
gya kor ló re pü lé se (lég vé del mi célú gya kor la tok és ké szen -
lé ti gya kor ló re pü lé sek),

bb) lég tér el len õr zés,
bc) lé gi szál lí tás,
bd) ku ta tó-men tõ re pü lés,
be) rend vé del mi célú re pü lés,
bf) ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada tok ra irá nyuló re pü lés,
bg) légi után töl tés,
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bh) erõ sza kos és ter ro ris ta cse lek mé nyek meg aka dá -
lyo zá sá ra (fel szá mo lá sá ra) irá nyuló re pü lés;

c) spe ci á lis re pü lés (kü lö nö sen elekt ro ni kai za va rás,
hang se bes ség fe let ti re pü lés, ja ví tás utá ni be re pü lés, föld -
kö ze li re pü lés, nyil vá nos re pü lõ ren dez vény, ka lib rá ló re -
pü lés, kí sér le ti re pü lés, cél re pü lés, sze mély zet nél kü li ál -
lam i lé gi jár mû vel tör té nõ re pü lés, te her-sze mély deszan -
tolás);

d) dip lo má ci ai (bi za lom- és biz ton ság erõ sí tõ) célú re -
pü lés.

(4) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés az al kal ma zott repü -
lési sza bá lyok sze rint

a) a lég tér fel hasz ná lás alap ján le het:
aa) az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben vég -

zett, a GAT sza bá lyok tól el té rõ OAT re pü lé sek (OAT-S),
ab) az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te re ken kí vü li,

a GAT sza bá lyok tól el té rõ OAT re pü lé sek (OAT-C),
ac) az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te re ken kí vü li

GAT re pü lé sek;
b) a lé gi tá jé ko zó dás és a lé gi jár mû tér be li hely ze té nek

meg ha tá ro zá sa alap ján le het:
ba) lát va re pü lés (VFR),
bb) mû szer sze rin ti re pü lés (IFR),
bc) idõ já rá si mi ni mum alat ti fel szál lás.

(5) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés nap szak sze rint le het:
a) nap pa li re pü lés, amely re pü lés a nap kel te és a nap -

nyug ta kö zöt ti idõ szak ban kez dõ dik és fe je zõ dik be;
b) éj sza kai re pü lés, amely re pü lés a nap nyug ta és a

nap kel te kö zöt ti idõ szak ban kez dõ dik és fe je zõ dik be;
c) át me ne ti re pü lés, amely so rán a va la mely nap szak -

ban meg kez dett re pü lés a kö vet ke zõ (nap pa li vagy éj sza -
kai) nap szak ban fe je zõ dik be.

(6) A lé gi jár mû vek szá ma sze rint az ál lam i célú lé gi köz -
le ke dés fel oszt ha tó:

a) egyes lé gi jár mû vel vég re haj tott re pü lés re;
b) kö te lék re pü lés re, amely ket tõ vagy több lé gi jár mû

re pü lé sét je len ti nyi tott vagy zárt kö te lék ben, a kö te lék pa -
rancs nok irá nyí tá sa alatt.

(7) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés a re pü lé si ma gas ság
sze rint fel oszt ha tó:

a) föld kö ze li re pü lé sek re, ame lyek
aa) nagy se bes sé gû (250 kts. 460 km/ó; fe let ti se bes -

ség) lé gi jár mû vek nek a ter mé sze tes vagy mes ter sé ges aka -
dá lyok fe let ti va ló sá gos re pü lé si ma gas sá ga 1000 láb
(300 m AGL) és alat ta,

ab) kis se bes sé gû (250 kts. 460 km/ó; és alat ti se bes ség) 
lé gi jár mû vek nek a ter mé sze tes vagy mes ter sé ges aka dá -
lyok fe let ti va ló sá gos re pü lé si ma gas sá ga 330 láb (100 m
AGL) és alat ta;

b) kis ma gas sá gú re pü lé sek re, ame lyek
ba) a nagy se bes sé gû lé gi jár mû vek re pü lé se a földkö -

zeli ma gas ság fel sõ ha tá rá tól 3000 láb (900 m) ma gas sá -
gig, vagy

bb) a kis se bes sé gû lé gi jár mû vek re pü lé se a föld kö ze li
ma gas ság fel sõ ha tá rá tól 2000 láb (600 m) ma gas sá gig;

c) kö ze pes ma gas sá gú re pü lé sek re 2000 láb (600 m)
vagy 3000 láb (900 m) ma gas ság tól FL 160 (4900 m) ma -
gas sá gig;

d) nagy ma gas sá gú re pü lé sek re FL 160 (4900 m) ma -
gas ság tól FL 410 (12 500 m) ma gas sá gig;

e) sztra to szfé ra re pü lé sek re FL 410 (12 500 m) ma gas -
ság tól 131 230 láb (40 000 m) ma gas sá gig.

(8) A re pü lé sek ren del te tés és lég tér fel hasz ná lás sze rin ti 
fel osz tá sát a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMI REPÜLÉSEK CÉLJÁRA KIJELÖLT
LÉGTEREKBEN TÖRTÉNÕ REPÜLÉS SZABÁLYAI

A repülési szabályok betartása

5.  §

(1) A re pü lés köz ben al kal ma zott sza bá lyo kat (VFR,
IFR) a me te o ro ló gi ai kö rül mé nyek figye lembe véte lével a
fel adat nak, illetve a tény le ges ki kép zett sé gi szint jé nek
meg fele lõen a lé gi jár mû pa rancs no ka vá laszt ja meg.

(2) Lá tá si me te o ro ló gi ai kö rül mé nyek kö zött (VMC),
mû sze rek sze rin ti re pü lé si sza bá lyok al kal ma zá sá val
(IFR) ter ve zett re pü lé si el gon do lást és a vég re haj tás rend -
jét a lé gi jár mû pa rancs no ka re pü lé si terv for má já ban adja
meg.

(3) Mû sze res me te o ro ló gi ai kö rül mé nyek (IMC) kö zött
csak azok a lé gi jár mû sze mély ze tek re pül het nek ön ál ló an,
aki ket erre ki ké pez tek és az elõ írt jár tas ság gal ren del kez -
nek a mû sze rek sze rin ti re pü lé si sza bá lyok al kal ma zá sa
 terén.

6.  §

Az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben mû kö -
dé si ide jük alatt re pül ni, azok ba be re pül ni vagy azo kon át -
re pül ni csak az ille té kes lé gi for gal mi irá nyí tó, lég vé del mi
irá nyí tó vagy re pü lés ve ze tõ szol gá la tok en ge dé lyé vel
 lehet.

A repülési szabályok betartásához fûzõdõ jogok 
és kötelezettségek

7.  §

(1) A lé gi jár mû pa rancs nok joga és kö te les sé ge az
Lt.-ben fog lal ta kon túl me nõ en:

a) a mû ve le ti fel adat so rán a vég re haj tás sal kap cso la tos 
kér dé sek ben való dön tés;
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b) a szak sze mély zet fel ké szí té se és fel ké szült sé gé nek
el len õr zé se;

c) gya kor ló re pü lés so rán a fel adat vég re haj tá sá nak
meg ta ga dá sa, ha az üze me lé si és mû kö dé si kö rül mé nyek
nem fe lel nek meg a re pü lé si sza bá lyok ban le ír tak nak,
vagy ve szé lyez te tik a re pü lés biz ton sá gát;

d) a sze mély zet tag ja i nak ér té ke lé se a re pü lé si fel adat
vég re haj tá sát köve tõen.

(2) A lé gi jár mû kö te lék pa rancs nok joga és kö te les sé ge
az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl:

a) a kö te lék re pü lés egé szé nek a re pü lé si fel adat ban
fog lal tak sze rin ti vég re haj tá sa, a kö te lék más lé gi jár mû -
vek tõl és aka dá lyok tól való el kü lö ní té se, valamint a biz -
ton sá gos ol dal tá vol ság és ma gas ság meg tar tá sa;

b) a kö te lék be tar to zó gép sze mély ze tek ré szé re a re pü -
lé si fel adat tal kap cso la tos uta sí tá sok és pa ran csok ki adá sa
a re pü lés idõ tar ta ma alatt.

(3) Az üze mel te tõ:

a) fe le lõs a te vé keny sé gi kör ze tek re vo nat ko zó, to váb -
bá a re pü lé si fel ada tok ren del te té sé bõl adó dó GAT és
OAT re pü lé si sza bá lyok be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért;

b) kö te les a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen
meg ál la pí ta ni a re pü lõ fegy ver ne mi al egy sé gek re vo nat -
ko zó re pü lé si sza bá lyo kat, mû kö dé si el já rá so kat és az alá -
ren delt sé gé be tar to zó fe le lõs sze mé lyek kö tel me it.

(4) Az üzem ben tar tó:

a) fe le lõs a re pü lé si sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mû -
kö dé si fel té te lek – üze mel te tõk ré szé re tör té nõ – meg te -
rem té sé ért és a sza bá lyo zá sok ban fog lal tak üze mel te tõk
ál ta li be tar ta tá sá ért;

b) kö te les a ha tá lyos jog sza bá lyok kal össz hang ban
meg ál la pí ta ni az üze mel te tõk te vé keny sé gé re vo nat ko zó
re pü lé si sza bá lyo zá so kat, a mû kö dé si fel té te lek és kö ve -
tel mé nyek szem pont ja it.

(5) A fenn tar tó:

a) fe le lõs az ál lam i lé gi jár mû vek üze mel te té sét, üzem -
ben tar tá sát meg ha tá ro zó sza bály rend szer ki dol go zá sá ért
és ér vény re jut ta tá sá ért;

b) kö te les az ál lam i lé gi jár mû vek tu laj do no si jo ga it
gya ko rol ni, valamint az üze mel te tés, üzem ben tar tás fel té -
te le it elõ ír ni.

Mûrepülés

8.  §

(1) Ál la mi lé gi jár mû vel mû re pü lést vé gez ni ál lam i re -
pü lé sek cél já ra ki je lölt lég tér ben csak ak kor le het:

a) ha az ille té kes re pü lés irá nyí tó egy ség gel a két ol da lú
rá dió-össze köt te tés biz to sí tott, to váb bá

b) ha nagy se bes sé gû lé gi jár mû vek ese tén a ra dar kap -
cso lat is biz to sí tott.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel
hi á nyá ban rá dió-össze köt te tés sel ren del ke zõ vi zu á lis
meg fi gye lõ pon tot kell te le pí te ni.

(3) Be mu ta tó jel leg gel mû re pü lést vé gez ni csak elõ ze -
tesen jó vá ha gyott terv (pa rancs) alap ján le het.

(4) A terv nek tar tal maz nia kell a fel ada tot el ren de lõ pa -
ran csot, a fel ké szü lés és a vég re haj tás mód szer ta ni sza bá -
lya it, ha a szak sze mély zet az adott tí pus ra ér vé nyes harc ki -
kép zé si uta sí tás tól el té rõ fel ada tot hajt vég re.

A kismagasságú és a földközeli repülés egyes szabályai

9.  §

(1) A kis ma gas sá gú és a föld kö ze li re pü lés el ren de lé se -
kor, ter ve zé se kor és vég re haj tá sa kor fi gyel met kell for dí -
ta ni a pol gá ri la kos ság zaj ter he lé sé nek csök ken té sé re, a
va gyon-, kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ írások be tar -
tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti re pü lés so rán a ma gas ság -
mé rõt Bu da pest-Fe ri hegy re pü lõ tér re ér vé nyes QNH sze -
rint kell be ál lí ta ni, az in du lá si és az ér ke zé si re pü lõ tér kör -
ze té ben a lé gi jár mû ve ze tõ a he lyi QNH vagy QFE sze rint
be ál lí tott ma gas ság mé rõ vel is re pül het.

Speciális feladatok helikopterrel

10.  §

He li kop ter rel vég re haj tott spe ci á lis fel ada tok a kö vet -
ke zõk:

a) re pü lés te rep kö ve tés sel;
b) csör lõ zés;
c) víz ki eme lés és re pü lés tûz ol tó bal lon nal (tûz ol tá si

fel adat kül sõ súly mód szer rel);
d) te her be eme lé se;
e) le szál lás re pü lõ té ren kí vül, ma gas he gyek ben, kor lá -

to zott mé re tû te rü le ten;
f) sze mé lyek légi de szan to lá sa.

11.  §

(1) Te rep kö ve tés sel re pül ni a kö vet ke zõ ma gas sá go kon
sza bad:

a) nap pal a ter mé sze tes és mes ter sé ges aka dá lyok fe let t 
50 láb és 300 láb (15 m és 100 m) AGL kö zöt ti ma gas sá -
gon;

b) éj sza ka a ter mé sze tes és mes ter sé ges aka dá lyok fe -
let t 500 láb és 1000 láb (150 m és 300 m) AGL kö zöt ti ma -
gas sá gon;

c) éj jel lá tó esz kö zök (NVD – Night Vi si on De vi ces)
hasz ná la tá val a ter mé sze tes és mes ter sé ges aka dá lyok fe -
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let t, az al kal ma zott esz köz üze mel te té si uta sí tá sa sze rint,
de nem ke ve sebb, mint 330 láb (100 m) mi ni má lis ma gas -
sá gig.

(2) Re pül ni te rep kö ve tés sel ki kép zé si cél ból csak az
erre a cél ra – kü lön jog sza bály ban – ki je lölt lég tér ben vagy 
út vo nal sza ka szon le het.

(3) A te rep kö ve té ses re pü lés gya kor lá sa kor a re pü lé si
út vo na lat úgy kell ki vá lasz ta ni, hogy az a la kott és üdü lõ
zó nák tól, nem ze ti par kok tól, valamint tu risz ti kai és más,
idõ sza ko san nagy lá to ga tott sá gú he lyek tõl olyan tá vol ság -
ban he lyez ked jen el, hogy az ott tar tóz ko dók biz ton sá ga és 
nyu gal ma biz to sít va le gyen. A re pü lés so rán az út vo na lon
em ber cso por tot vagy ál la tok cso port ját ész lel ve, a fel adat
vég re haj tá sát meg kell sza kí ta ni.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja ál tal meg ha tá ro zott mi ni -
má lis re pü lé si ma gas ság tól el tér ni a ka to nai lég ügyi ha tó -
ság en ge dé lyé vel sza bad.

12.  §

A csör lõ zés ál ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke zõk:
a) sze mé lye ket vagy ter het csör lõ kö tél lel fe dél zet re

emel ni vagy le en ged ni csak rend sze re sí tett és el len õr zött
eme lõ szer ke zet tel, to váb bá biz ton sá gos re pü lé si (füg gé si)
ma gas sá gon le het;

b) csör lõ zés kor füg ge ni úgy kell, hogy a sze mé lyek
vagy a te her fe dél zet re vé te li ma gas sá ga, a te rep aka dá lyok 
ma gas sá gát leg alább 5 m-rel meg ha lad ja;

c) a füg gé si ma gas ság meg vá lasz tá sa kor úgy kell
figye lembe ven ni az adott lé gi jár mû tí pus tech ni kai adott -
sá ga it és az adott lég kö ri, me te o ro ló gi ai, dom bor za ti
 viszonyok kö zöt ti tel je sít mény tar ta lé kát, hogy azok nak
biz to sí ta ni uk kell a lég pár na ha tás zó ná ján kí vü li füg gé si
ma gas ság meg tar tá sát, a te her vagy sze mé lyek fe dél zet re
vé te lét köve tõen is;

d) a csör lõ kö te let min den eset ben a fel szí nen tar tóz ko -
dó sze mé lyek tõl olyan tá vol ság ban sza bad le en ged ni,
amely ki zár ja azok ve szé lyez te té sét az elekt ro szta ti ku san
fel töl tõ dött csör lõ kö tél tõl szen ve dett áram ütés, vagy a for -
gó szárny kel tet te lég áram ál tal;

e) a tér be li hely zet, valamint a re pü lé si ma gas ság meg -
íté lé sé nek meg ne he zü lé se  miatt a sze mély ze tet se gí tõ re -
pü lés ve ze tõt kell ki je löl ni össze füg gõ víz fe lü let fe let ti,
vagy kor lá to zott mé re tû te rü let fe let ti csör lõ zés gya kor lá -
sa kor.

13.  §

A víz ki eme lés, illetve a tûz ol tó bal lon nal tör té nõ re pü lés 
ál ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke zõk:

a) vi zet ki emel ni, tûz ol tó bal lon nal re pül ni, valamint
tü zet ol ta ni csak az erre rend sze re sí tett és be vizs gált esz -
köz zel sza bad;

b) a fel ada tot az adott lé gi jár mû tí pus harc ki kép zé si
uta sí tá sá ban az össze füg gõ víz fe lü let fe let ti és a kül sõ
súllyal tör té nõ re pü lés re meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint
kell vé gez ni;

c) víz ki eme lés kor a 12.  § c) pont já ban fog lal ta kon túl
figye lembe kell ven ni a víz fe lü let hul lám zá sá nak mér té két 
és a víz mély sé get is, valamint te kin tet be kell ven ni a bal -
lon ki eme lé se kor je lent ke zõ több let tel je sít mény szük ség -
le tet;

d) tûz ol tás kor a vi zet vagy más ol tó szert ki en ged ni
csak a fel szí nen ol tást vég zõk kel tör tént egyez te tést köve -
tõen, tõ lük biz ton sá gos tá vol ság ban sza bad;

e) az ol tás he lyé nek meg kö ze lí té se kor és az ol tás he lye
fe let ti re pü lés kor fo ko zot tan figye lembe kell ven ni a szél
irá nyát, a for ró lég áram okoz ta tel je sít mény csök ke nést,
valamint a füst okoz ta kor lá to zott lá tást.

14.  §

Te her be eme lé sé nek az ál ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke -
zõk:

a) a ter het be emel ni csak az érin tet tek kel kö zö sen foly -
ta tott egyez te tést, ter ve zést és fel ké szü lést köve tõen, az
üzem ben tar tó en ge dé lyé vel le het;

b) a be eme lést úgy kell meg szer vez ni, hogy az a le he tõ -
sé gek hez ké pest ide á lis nap szak ban, idõ ben, lég kö ri és
me te o ro ló gi ai vi szo nyok kö zött tör tén jen, ugyan ak kor ne
za var ja a be eme lés kör ze té ben élõk nyu gal mát és biz ton -
sá gát;

c) a be eme lést vég zõ lé gi jár mû üzem anyag-fel töl té sét
és ter he lé sét a be eme lé si ma gas ság, a be eme len dõ te her és
az adott lég kö ri, me te o ro ló gi ai, dom bor za ti vi szo nyok
figye lembe véte lével, úgy kell ki szá mol ni, hogy a lé gi jár -
mû – a be eme lé si ma gas sá got meg ha la dó biz ton sá gos ma -
gas sá gon – olyan tel je sít mény tar ta lék kal ren del kez zen,
ami biz to sít ja a te her rel való biz ton sá gos ma nõ ve re zést és
a fel adat el vég zé sé hez szük sé ges re pü lé si idõt;

d) a re pü lés alatt a la kott zó ná kat el kell ke rül ni, ha a
be eme len dõ ter het a be eme lés he lyé re na gyobb tá vol ság -
ról, kül sõ füg geszt mény ként szál lít ják;

e) a be eme len dõ ter het a be eme lés he lyé tõl olyan tá vol -
ság ban és kö rül mé nyek kö zött kell füg gesz te ni, amely le -
he tõ vé te szi a haj tó mû tel je sít mény el len õr zé sé re szol gá ló
biz ton sá gos pró ba füg gést;

f) la kott te rü let fe let t a füg gesz tett te her rel foly ta tott re -
pü lés so rán – a biz ton ság sé rel me nél kül – tö re ked ni kell a
fel adat leg rö vi debb idõn be lü li be fe je zé sé re;

g) a be eme lés alatt rá di ón és elõ re ki dol go zott, egyez te -
tett kéz je lek kel kell fo lya ma tos kap cso la tot tar ta ni a be -
eme len dõ te her rög zí té sét vég zõ föld i sze mé lyek kel;

h) kény szer hely zet ben, ha a re pü lés a te her rel to vább
nem foly tat ha tó, a 21.  § (2) be kez dé sé ben, valamint az
adott lé gi jár mû tí pus légi üze mel te té si uta sí tá sá ban fog lal -
tak sze rint kell el jár ni.
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15.  §

A re pü lõ té ren kí vü li, a ma gas he gyek ben, to váb bá a
kor lá to zott mé re tû te rü le ten tör té nõ le szál lás alap ve tõ sza -
bá lyai a kö vet ke zõk:

a) re pü lõ té ren kí vü li le szál lás kor a lé gi jár mû sze mély -
zet kö te les a le szál ló hely ál la po tát a le ve gõ bõl vi zu á li san,
vagy a sze mély zet egy tag já nak füg gés bõl tör té nõ ki ra ká sa 
út ján el len õriz ni;

b) a le szál ló hely ki vá lasz tá sa kor figye lembe kell ven ni
az adott lé gi jár mû tí pus ra meg ha tá ro zott le szál ló hely mé -
re tet, valamint te rep dõ lés szö get;

c) nagy ten ger szint fe let ti ma gas sá gon, valamint kor lá -
to zott mé re tû le szál ló he lyen foly ta tott fel- és le szál lás kor a 
füg gé si ma gas sá got úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az a kör -
nye zõ te rep aka dá lyok ma gas sá gát leg ke ve sebb 5 mé ter rel
meg ha lad ja;

d) ma gas la to kon, kor lá to zott mé re tû le szál ló he lyen le -
száll ni csak az adott lé gi jár mû sta ti kus csúcs ma gas sá gát
meg nem ha la dó ten ger szint fe let ti ma gas sá gon le het;

e) éj sza kai vi szo nyok kö zött a le szál ló he lyet fény sor ral 
és le szál ló ka puk kal kell be ren dez ni és re pü lés ve ze tõt kell
ki je löl ni;

f) hó val bo rí tott le szál ló hely fe let t a lég pár na ha tás zó -
ná ján kí vül, ad dig kell füg ge ni, amíg a for gó szárny kel tet -
te lég áram a te rü le tet meg tisz tí tot ta és a le szál lás vi zu á li -
san biz ton sá go san vég re hajt ha tó;

g) a lé gi jár mû re pü lé si pa ra mé te re i nek, ter he lé sé nek és
üzem anyag-fel töl té sé nek meg ha tá ro zá sa kor a 12.  §
c) pont ját kell al kal maz ni.

16.  §

Sze mé lyek légi de szan to lá sá nak ál ta lá nos sza bá lyai a
kö vet ke zõk:

a) de szan tot ki rak ni és ki dob ni a biz ton sá gos föl det -
érést le he tõ vé tevõ ma gas sá gon és se bes ség gel sza bad;

b) ej tõ er nyõs do bás so rán, az ej tõ er nyõ sök ki ug rá sát
köve tõen a süllye dést fo ko zott lég tér fi gye lés mel lett, úgy
sza bad meg kez de ni, hogy az ej tõ er nyõ sök höz ké pest a
 légijármû biz ton sá gos víz szin tes és füg gõ le ges tá vol ság -
ban le gyen.

Speciális feladatok szállító repülõgéppel

17.  §

(1) Szál lí tó re pü lõ gép rõl ter het föld re jut tat ni a 4.  §
(2) be kez dés sze rin ti lég te rek ben, te rü let zá rás, valamint
két ol da lú rá dió-össze köt te tés biz to sí tá sa mel lett sza bad,
to váb bá

a) sze mé lyek nek a ter hek föl det éré si pont ja kö rül,
valamint a szél ál tal oko zott el sod rás szá mí tott kör ze té ben
tar tóz kod ni ti los, valamint

b) a do bott ter hek be gyûj té se és a do bás kép fel mé ré se
csak a te vé keny ség szü ne te i ben vagy annak be fe je zé se
után vé gez he tõ.

(2) Szál lí tó re pü lõ gép bõl ej tõ er nyõ sök nagy ma gas ság -
ból tör té nõ do bá sa so rán:

a) olyan mé re tû lég te ret kell igé nyel ni, amely biz to sít ja 
az ej tõ er nyõ sök lég tér ha tá ro kon be lü li föl det éré sét;

b) 4000 m-nél ma ga sabb ról vég re haj tott ej tõ er nyõs ug -
ra tás kor a hasz ná lat ba vett lég te ret föld tõl a do bá si ma gas -
sá gig kell el kü lö ní te ni más for ga lom tól és a do bás he lyét
az ej tõ er nyõ sök el sod ró dá sá nak, táv re pü lé sé nek figye -
lembe véte lével kell meg vá lasz ta ni;

c) 2500 m ka bin- vagy 4000 m ba ro met ri kus ma gas ság
fe let t a lé gi jár mû sze mély ze te és a lé gi jár mû vön tar tóz ko -
dó más sze mé lyek is kö te le sek a tisz ta oxi gén hasz ná la tá ra
át tér ni;

d) oxi gén hi á nyos ál la pot fel lé pé sé nek elsõ je lé re a sze -
mély zet kö te les meg sza kí ta ni a fel ada tot és 2500 m ka bin-
vagy 4000 m ba ro met ri kus ma gas ság alá süllyed ni.

(3) A légi fény ké pe zés és a föld i na vi gá ci ós be ren de zé -
sek el len õr zé se cél já ból foly ta tott re pü lés so rán:

a) az ál lam i lé gi jár mû az el kü lö ní tett lég te ret úgy ve he -
ti igény be, hogy szük ség te le nül ne kor lá toz zon más for -
gal mat, ugyan ak kor fe lel jen meg a fel adat sa já tos sá ga i ból
adó dó kor lá to zott ma nõ ve re zõ ké pes ség kö ve tel mé nye i -
nek;

b) a füg gõ le ges el kü lö ní tés biz to sít sa a vég re haj tás so -
rán szük sé ges füg gõ le ges ma nõ ve re zé si le he tõ sé get.

Repülés kötelékben

18.  §

(1) A kö te lék le het zárt, illetve nyi tott kö te lék.

(2) Zárt kö te lék ese tén a lé gi jár mû vek azo nos ma gas sá -
gon re pül nek úgy, hogy az egyes lé gi jár mû vek kö zöt ti víz -
szin tes tá vol ság leg fel jebb 0,5 NM (1 km), a re pü lé si ma -
gas ság el té rés leg fel jebb 100 láb (30 m) le het.

(3) Nyi tott kö te lék ese tén a leg na gyobb, illetve a leg ki -
sebb ma gas sá gon re pü lõ lé gi jár mû kö zött a füg gõ le ges tá -
vol ság több mint 100 láb (30 m), az egyes lé gi jár mû vek
kö zöt ti víz szin tes tá vol ság meg ha lad ja a 0,5 NM (1 km)-t.

(4) A kö te lék re pü lés so rán a lé gi jár mû vek kö zöt ti leg -
ki sebb tá vol sá got úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ki zár ja
az össze üt kö zés va la mennyi le het sé ges koc ká za tát. A
rész le tes tér- és táv köz ada to kat az adott lé gi jár mû harc ki -
kép zé si uta sí tá sa tar tal maz za.

(5) A ve gyes légi mû ve le ti kö te lék (COMAO) te vé -
keny sé gét nagy ki ter je dé sû, el kü lö ní tett lég tér ben hajt ja
vég re.

(6) Lé gi jár mû vek nyi tott kö te lék ben csak el kü lö ní tett
lég tér ben re pül het nek.

(7) Ra dar kö ve tés sel tör té nõ re pü lés nél – ahol a kö te lék -
ben re pü lõ lé gi jár mû vek az egy más tól való tá vol sá got a fe -
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dél ze ti ra da rok fo lya ma tos al kal ma zá sá val tart ják – a ra -
dar kö ve tés mi ni má lis tá vol sá ga nem el kü lö ní tett lég tér ben 
5 NM (10 km). A ra dar kö ve tés sel re pü lõ lé gi jár mû vek
csak mû ve le ti szem pont ból te kin ten dõk kö te lék nek.

Zivatartevékenység körzetében alkalmazott eljárások

19.  §

(1) Zi va tar fel hõ be be re pül ni, to váb bá alat ta át re pül ni ti -
los.

(2) A zi va tar fel hõt a kö vet ke zõk figye lembe véte lével
kell el ke rül ni:

a) két zi va tar fel hõ szél e kö zött csak ab ban az eset ben
le het át re pül ni, ha a köz tük levõ tá vol ság leg alább 20 km;

b) a zi va tar fel hõ szé lét ol dal irány ban leg alább 10 km-
 rel kell el ke rül ni;

c) zi va tar fel hõ fe let t leg alább 1000 m-es el kü lö ní tés sel
le het át re pül ni.

(3) A zi va tar te vé keny ség so rán csak az ál lam i re pü lé sek 
cél já ra szol gá ló re pü lõ tér (a továb biak ban: ál lam i re pü lõ -
tér) ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok kor lá toz ha tók, a nyit va
tar tás nem.

(4) A me te o ro ló gi ai ra dar ral fel sze relt lé gi jár mû vek a
re pü lõ tér és a lé gi jár mû sze mély ze té nek idõ já rá si mi ni mu -
má ig vég re hajt hat nak be jö ve telt le szál lás hoz az ál lam i re -
pü lõ tér kör ze té ben ész lelt zi va tar te vé keny ség re pü lés re
ve szé lyes zó ná já nak el ke rü lé sé vel.

Repülés veszélyes légtérben

20.  §

Ál la mi lé gi jár mû ve szé lyes lég tér ben a kü lön jog sza -
bály ban1 meg ha tá ro zot tak sze rint re pül het.

Vészelhagyás, vészledobás, katapultálás

21.  §

(1) A lé gi jár mû vek vé szel já rás sal tör té nõ el ha gyá sa so -
rán a lé gi jár mû légi üze mel te té si uta sí tá sá ban le ír tak alap -
ján kell el jár ni.

(2) A kül sõ füg geszt ményt, ter het, ka bin te tõt vé szel já -
rás sal le dob ni le he tõ leg az erre a cél ra ki je lölt lég tér ben
kell úgy, hogy azok föl det érés után a lég tér ha tá ra in be lül
ma rad ja nak, de ha a ki je lölt te rü let a kü lön le ges hely zet
 miatt nem ér he tõ el, ak kor a le do bás az élet vé del mé nek
figye lembe véte lével és a le he tõ leg ki sebb kár oko zás sal
tör tén jen.

1 A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló
14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let.

(3) Ka ta pult ál ás vagy vé szel ha gyás so rán – ha a ren del -
ke zés re álló idõ meg en ge di –, az erre a cél ra ki je lölt lég tér -
ben a légi üze mel te té si uta sí tás ban le ír tak sze rint kell el jár -
ni. Ha a lé gi jár mû el ha gyá sa ha la dék ta la nul szük sé ges, ka -
ta pul tál ni le he tõ leg az em ber i élet és anya gi ja vak vé del -
mé nek figye lembe véte lével kell.

Állami légijármûvön történõ repülések engedélyezése

22.  §

(1) A nem ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mé lyek,
valamint a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba nem tar to zó
ma gyar ál lam pol gá rok ka to nai lé gi jár mû vön tör té nõ szál -
lí tá sát a ha de rõ ne mi pa rancs nok en ge dé lye zi az igény lõ
írás be li ké rel me alap ján. Az en ge dély ki bo csá tá sá ról tá jé -
koz tat ni kell az ille té kes biz ton sá gi szol gá la tot.

(2) A Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zó sze mé -
lyek ál lam i lé gi jár mû vön tör té nõ szál lí tá sát az üze mel te tõ
ál lo má nyá ba tar to zó sze mé lyek ré szé re az üze mel te tõ, az
üze mel te tõ ál lo má nyá ba nem tar to zó sze mé lyek ese té ben
az igény lõ írás be li ké rel me alap ján az üzem ben tar tó en ge -
dé lye zi.

(3) A rend vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó lé gi jár -
mû ve ken tör té nõ sze mély szál lí tás en ge dé lye zé si rend jét a
rend vé del mi szerv bel sõ sza bá lyai tar tal maz zák.

(4) Kül föl di lé gi jár mû szak sze mély zet ma gyar ál lam i
lé gi jár mû ön ál ló légi üze mel te té sé re az érin tett lég ügyi ha -
tó sá gok ál tal jó vá ha gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok fel ha tal ma zá sa alap ján jo go sult.

(5) Az együtt mû kö dé si meg álla po dás ha tá lya alá nem
tar to zó kül föl di lé gi jár mû szak sze mély zet ma gyar ál lam i
lé gi jár mû légi üze mel te té sé re ok ta tó fel ügye le te mel lett
jo go sult, ha ha son ló ka te gó ri á jú lé gi jár mû re szakszolgá -
lati en ge déllyel ren del ke zik vagy szer zõ dés alap ján ki kép -
zést foly tat.

(6) Ál la mi lé gi jár mû vön a pi ló ta fül ké ben tör té nõ re pü -
lést az alá ren delt sé gé be tar to zó lé gi jár mû vek vo nat ko zá -
sá ban az üzem ben tar tó en ge dé lye zi, ha a szál lí tan dó sze -
mély meg fe le lõ or vo si en ge déllyel ren del ke zik és a re pü -
lés re fel ké szült.

Helyzetjelentések

23.  §

(1) Mû kö dõ idõ sza ko san kor lá to zott lég tér be tör té nõ
be lé pést kö ve tõ ra dar azo no sí tás után a lé gi jár mû ve ze tõ a
to váb bi hely zet je len té si kö te le zett ség alól men te sül.
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(2) A lé gi jár mû ve ze tõ nek hely zet je len tést ak kor kell
ad nia, ha

a) arra a ka to nai lé gi for gal mi vagy lég vé del mi szol gá -
lat uta sí tást ad, vagy

b) a lé gi jár mû a mû kö dõ idõ sza ko san kor lá to zott lég tér
ha tá rát át re pü li, vagy

c) köz lik a lé gi jár mû ve ze tõ jé vel, hogy a ra dar szol gál -
ta tás be fe je zõ dött, vagy a ra dar kap cso lat meg szûnt.

(3) Ki je lölt/kö te le zõ je len tõ pon tok vagy ra dar össze -
köt te tés hi á nya ese tén a lé gi jár mû vek 5 per cen ként, vagy a 
re pü lés irá nyí tó szol gá lat ál tal meg je lölt idõ kö zön ként
hely zet je len tést ad nak.

(4) A hely zet je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) a lé gi jár mû azo no sí tó je lét, hely ze tét, re pü lé si ma -

gas sá gát;
b) az út vo na li je len tõ pont át re pü lé si ide jét;
c) a kö vet ke zõ je len tõ pont el éré sé nek szá mí tott idõ -

pont ját;
d) a kö vet ke zõ fon tos pon tot.

(5) A (4) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti in for má ci ó kat
a lé gi jár mû ve ze tõ csak az ille té kes szol gá lat kü lön ké ré sé -
re to váb bít ja.

Állami repülõtér nyitva tartása

24.  §

(1) Lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat tal ren del ke zõ ál lam i
re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér nyit va tar tá si rend jét
az üzem ben tar tó ha tá roz za meg, ame lyet a Ka to nai Lé gi -
for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány ban (a továb biak ban:
MILAIP) tesz köz zé.

(2) Az ál lam i re pü lõ tér az üzem ben tar tó en ge dé lyé vel –  az 
igény be ve võ vel foly ta tott elõ ze tes egyez te tés alap ján – nyit -
va tart hat a köz zé tett nyit va tar tá si idõn kí vül is.

(3) Ál la mi re pü lõ tér a fo ga dó kész sé gét kor lá toz za:
a) ha a fu tó pá lya/le szál ló hely a raj ta levõ aka dály  miatt 

nem al kal mas fel-, illetve le szál lá sok ra, to váb bá
b) NO TAM-ban köz zé tett, egyéb kor lá to zó té nye zõ

 miatt.

A szakszemélyzet igénybevétele

25.  §

Az ál la mi célú lé gi köz le ke dés szak sze mély ze té nek napi 
igény be vé te li ide jét – a vo nat ko zó mun ka jo gi sza bá lyo -
zók kal össz hang ban – az üzem ben tar tó ha tá roz za meg.

Felkészülési okmányok

26.  §

A fel ké szü lé si ok má nyo kat, do ku men tu mo kat, azok ke -
ze lé si mód ját és tá ro lá sát a re pü lé si és mû ve le ti kör nye zet
vál to zá sá nak függ vé nyé ben az üzem ben tar tó ha tá roz za
meg.

Idõjárási minimumok

27.  §

(1) Az idõ já rá si mi ni mum ér té ke it a re pü lõt erek re, a lé -
gi jár mû vek re, a re pü lé si fel ada tok ra és a lé gi jár mû ve ze -
tõk re kü lön kell meg ha tá roz ni.

(2) A re pü lé si fel ada tok vég re haj tá sa kor a négy mi ni -
mu mot együt te sen kell figye lembe ven ni, ame lyek kö zül a
leg ma ga sabb ér té kû a meg ha tá ro zó, amely nél rosszabb
idõ já rá si kö rül mé nyek kö zött a re pü lést meg kez de ni és
vég re haj ta ni ti los.

28.  §

(1) A re pü lõ tér idõ já rá si mi ni mu mát a ka to nai lég ügyi
ha tó ság a re pü lõ tér rend ben hagy ja jóvá.

(2) A lé gi jár mû idõ já rá si mi ni mu mát a lé gi al kal mas sá gi 
en ge dély ben a ka to nai lég ügyi ha tó ság ha tá roz za meg.

(3) A lé gi jár mû ve ze tõk idõ já rá si mi ni mu mát – ki kép zé -
si szint jük tõl füg gõ en – a szer ve zet (al egy ség, egy ség, ma -
ga sabb egy ség) pa rancs no ka (ve ze tõ je) ál la pít ja meg,
amely nek ér té ke nem le het ki sebb az adott tí pu sú lé gi jár -
mû idõ já rá si mi ni mu má nál.

(4) A tí pus nak meg fe le lõ idõ já rá si ér té kek sze rin ti mi ni -
mum alat ti fel szál lás azo kon a lé gi jár mû ve ken en ge dé -
lyez he tõ, ame lye ken a ki kép zé si uta sí tás ban fog lal tak
alap ján az idõ já rá si mi ni mum alat ti fel szál lást be gya ko rol -
ták.

Repülés éjjellátó berendezéssel

29.  §

(1) Éj jel lá tó ké szü lék kel csak az az ál lam i lé gi jár mû re -
pül het, ame lyet a ka to nai lég ügyi ha tó ság arra al kal mas -
nak mi nõ sí tett.

(2) A lé gi jár mû ve ze tõk éj jel lá tó ké szü lék hasz ná la tá ra
való ki kép zé sét, idõ já rá si mi ni mu mát, az esz köz hasz ná la -
tá ra való jo go sult sá got

a) ka to nai lé gi jár mû ve ze tõk ese té ben az üzem ben
 tartó,
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b) rend vé del mi lé gi jár mû ve ze tõk ese té ben az üze mel -
te tõ

vég zi, illetve ha tá roz za meg.

Üzemanyag kibocsátás, légi utántöltés

30.  §

(1) Mû kö dõ idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben, ha
üzem anya got kell ki bo csá ta ni, azt le he tõ leg FL 100
(3050 m STD) fe let ti ma gas sá gon, a la kott te rü le tek tõl, a
nem ze ti par kok tól és a táj vé del mi kör ze tek tõl leg alább
10 km-es ol dal tá vol sá got tart va, egye nes vo na lú re pü lés -
sel kell vé gez ni. Az üzem anyag-ki bo csá tást téli idõ szak -
ban 8000 láb (2450 m) AMSL, nyá ri idõ szak ban 6000 láb
(1850 m) AMSL ten ger szint fe let ti ma gas ság alatt – ha ez
le het sé ges – mel lõz ni kell.

(2) A légi után töl tés kor az üzem anyag fel ve võ lé gi jár -
mû vek – kap cso lat ba ál lás tól a kap cso lat meg sza kí tá sá ig –
egy kö te lék nek mi nõ sül nek, amely nek a légi után töl tõ lé -
gi jár mû a kö te lék pa rancs no ka.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben légi után töl tés
csak az erre a cél ra ki je lölt, el kü lö ní tett lég tér ben vé gez he -
tõ. A lég te ret úgy kell ki je löl ni, hogy az la kott te rü let tõl, a
nem ze ti par kok és a táj vé del mi kör ze tek ha tá rá tól leg alább 
10 km-es ol dal tá vol ság tar tá sát le he tõ vé te gye.

(4) A légi után töl tés leg ki sebb ma gas sá ga me rev szár -
nyú lé gi jár mû ese té ben FL 100 (3050 STD), for gó szár nyú
lé gi jár mû vek szá má ra téli idõ szak ban 8000 láb (2450 m)
AMSL, nyá ri idõ szak ban 6000 láb (1850 m) AMSL.

Hangsebesség feletti repülés

31.  §

Hang se bes ség fe let t ál lam i lé gi jár mû a kü lön jog sza -
bály ban2 fog lalt sza bá lyok be tar tá sá val re pül het.

Nyilvános repülõrendezvény

32.  §

Nyil vá nos re pü lõ ren dez vé nyen az ál lam i lé gi jár mû és
annak sze mély ze te a kü lön jog sza bály ban3 elõ írt fel té te lek
mel lett ve het részt.

2 A ma gyar lég tér légi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló
14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let.

3 A nyil vá nos re pü lõ ren dez vény sza bá lya i ról az ál lam i célú lé gi köz le ke -
dés ben  szóló 11/1999. (VIII. 26.) HM ren de let.

Személyzet nélküli állami légijármûvek repülései

33.  §

(1) Bu da pest FIR-ben SZNL-lel csak az ál lam i re pü lé -
sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben (ese ti lég tér, idõ sza ko san
kor lá to zott lég tér, MTMA, MCTR) az ille té kes lé gi for gal -
mi irá nyí tó egy ség hez el jut ta tott terv alap ján le het re pül ni.

(2) A lég tér ben az SZNL-t a töb bi lé gi jár mû tõl IFR sze -
rint kell el kü lö ní te ni. A tér be li el kü lö ní tés mér té ke a lé gi -
jár mû ve ze tõ ál tal ve ze tett lé gi jár mû ese tén al kal ma zott
ér ték két sze re se.

(3) Az SZNL-t olyan be ren de zés sel kell el lát ni, amely
az irá nyí tás vég le ges meg sza ka dá sa ese tén a haj tó mû vet
(mo tort) le ál lít ja és a biz ton sá gos föl det érést le he tõ vé
 teszi.

Egyéb, különleges eljárási szabályokat igénylõ repülések

34.  §

(1) Meg ha tá ro zott ese tek ben (pl. el sõbb ség biz to sí tá sa
áram lás-szer ve zé si in téz ke dé sek aló li fel men tés cél já ból)
a lé gi jár mû a lé gi for gal mi szol gá la tok tól kü lön le ges ke ze -
lést igé nyel het.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ra vo nat ko zó igényt a
re pü lé si terv 18. ro va tá ban kell fel tün tet ni a meg adott
kulcs sza vak hasz ná la tá val.

(3) Egyéb, kü lön le ges el já rá si sza bá lyo kat igény lõ re -
pü lé sek:

a) kény szer hely zet ben lévõ re pü lé sek,
b) a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé del -

mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let ben ki je lölt
ál lam i ve ze tõk szál lí tá sa, valamint

c) egyéb, ál lam i ha tó sá gok ál tal erre fel jo go sí tott re pü -
lé sek.

(4) A kö vet ke zõ kulcs sza va kat jo go su lat la nul hasz nál ni 
ti los:

a) STS/HEAD,
b) STS/PROTECTED.

III. Fejezet

A KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ- 
ÉS A REPÜLÉSVEZETÕ SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁNAK

RENDJE

A katonai repülésirányító- és a repülésvezetõ szolgálatok 
(a továb biak ban: szolgálatok) ellátásának célja

35.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat el lá tá sá nak 
cél ja tá jé koz ta tá sok és en ge dé lyek ki adá sa az irá nyí tá sa
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alatt álló OAT és GAT sza bá lyok sze rint köz le ke dõ lé gi -
jár mû vek nek a lé gi for ga lom biz ton sá gos, rend sze res,
gyors, ha té kony áram lá sá nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben és
az össze üt kö zés meg elõ zé se cél já ból.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat el lá tá sá nak cél ja a
Ma gyar Hon véd ség és a NA TO-ál la mok fegy ve res erõ i -
nek kö te lé ké be tar to zó lé gi jár mû vek szá má ra – alap ve tõ en 
a rá dió lo ká ci ós lég tér el len õr zõ rend szer ál tal biz to sí tott
in for má ci ók fel hasz ná lá sá ra épü lõ – olyan spe ci á lis re pü -
lés irá nyí tói szol gál ta tást biz to sí ta ni, amely re a sa ját lé gi -
jár mû vagy kö te lék harc fel ada tá nak si ke res vég re haj tá sa
ér de ké ben ke rül sor.

(3) A re pü lés ve ze tõ szol gá lat el lá tá sá nak cél ja kü lön bö -
zõ spe ci á lis ka to nai és rend vé del mi re pü lé sek (lö vé szet,
rend vé del mi célú ki kép zé si re pü lés stb.) biz ton sá gos vég -
re haj tá sá nak elõ se gí té se a te vé keny ség en ge dé lye zé se
vagy til tá sa – a re pü lés el len õr zé se – és a lé gi jár mû sze -
mély ze tek tá jé koz ta tá sa út ján.

36.  §

(1) Az OAT re pü lé sek cél já ra ese ti leg vagy jog sza bály
alap ján el kü lö ní tett lég tér ben ka to nai re pü lés irá nyí tó szol -
gá la tot vagy re pü lés ve ze tõt kell biz to sí ta ni.

(2) A ve szé lyes lég te rek ben vég re haj tott légi lö vé szet
ide jé re min den eset ben, egyéb fel ada tok ese tén az el ren de -
lõ pa rancs nok egye di el bí rá lá sa sze rint, re pü lés ve ze tõ
szol gá la tot kell mû köd tet ni.

(3) A szol gá la tok, az ille té kes ha tó sá gok ál tal jó vá ha -
gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok alap ján át ru ház hat -
ják az irá nyí tás jo gát más irá nyí tás ra jo go sult egy ség nek.

A szolgálatok polgári légiforgalommal kapcsolatos
felelõssége

37.  §

(1) A ka to nai szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ lé -
gi for gal mi irá nyí tó jo go sult az ille té kességi kör ze té ben a
pol gá ri lé gi for ga lom irá nyí tá sá ra.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok pol gá ri lé gi for ga -
lom mal kap cso la tos fe le lõs sé ge a a GAT sza bá lyok sze rint 
mû kö dõ lé gi jár mû vek tõl tör té nõ meg fe le lõ mér té kû el kü -
lö ní tés re és az az zal kap cso la tos együtt mû kö dés re ter -
jed ki.

(3) A re pü lés ve ze tõ jo go sult és kö te les tá jé koz ta tást
nyúj ta ni az ille té kességi kör ze té be be re pü lõ pol gá ri lé gi -
jár mû vek ré szé re is.

Együttmûködés a szolgálatok között

38.  §

(1) A szol gá la tok a 35.  § (1)–(3) be kez dé se i ben meg je -
lölt cé lok el éré sét szol gá ló fel ada ta ik el lá tá sa so rán együtt -
mû köd nek az Lt. 61.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ki je lölt
szerv vel.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi és a lég vé del mi szol gá la ti
egy sé gek együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt nek a ve lük
szom szé dos pol gá ri szol gá la ti egy sé gek kel.

(3) Az 1. Légi Irá nyí tó Köz pont ra vo nat ko zó együtt mû -
kö dé si meg ál la po dást az MH lé gi erõ pa rancs no ka, a ka to -
nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti egy sé gek re vo nat ko zó
együtt mû kö dé si meg ál la po dást az ille té kes re pü lõ tér pa -
rancs no ka írja alá.

(4) A szer zõ dõ fe lek a meg ál la po dást jó vá ha gyás cél já -
ból meg kül dik az ille té kes lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok ré -
szé re.

Az állami légijármûvekre veszélyt jelentõ egyéb
tevékenységek egyeztetése

39.  §

(1) Az ál lam i re pü lé sek cél já ra el kü lö ní tett lég tér ol dal -
ha tá ra i tól – ha az nem el len õr zött lég tér rel ha tá ros –
2,5 NM (5 km) víz szin tes és/vagy 500 láb (150 m) füg gõ -
le ges el kü lö ní tést kell biz to sí ta ni.

(2) Rá dió elekt ro ni kai za va rást csak jó vá ha gyott terv
alap ján le het vé gez ni és az érin tett szol gá lat ké ré sé re azon -
nal meg kell szün tet ni.

Minimális repülési magasságok

40.  §

(1) A szol gá la tok fe le lõs sé gi kör ze té re biz ton sá gos, mi -
ni má lis IFR re pü lé si ma gas sá go kat kell meg ál la pí ta ni, és a 
Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány ban
(MILAIP) köz zé kell ten ni.

(2) A re pü lõ tér rend ben köz zé tett mi ni má lis vek tor ál ási
ma gas ság alatt IFR sze rin ti re pü lést – a vég sõ meg kö ze lí -
tés ma nõ ve rét ki vé ve – ti los vég re haj ta ni. Ez alatt a ma -
gas ság alatt a VFR re pü lé sek ré szé re ra dar irá nyí tás nem
en ge dé lye zett.

A katonai repülésirányító szolgálatok idõmérõ eszközei

41.  §

(1) A ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá la tok GPS ala pú
idõ mé rõ esz kö zö ket kö te le sek hasz nál ni.
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(2) A GPS ki jel zõ ket úgy kell el he lyez ni, hogy azok ra
min den mun ka hely rõl jó rá lá tás le gyen, ha ez nem le het sé -
ges, to váb bi ki jel zõ ket kell el he lyez ni.

(3) A GPS ki jel zõ kön meg je le ní tett idõ nek (UTC) min -
den szol gá la ti egy ség nél azo nos nak kell len nie. A meg je -
le ní tett idõ azo nos sá gá ról a szol gá lat át adá sa kor, illetve át -
vé te le kor idõ egyez te tés út ján kell meg gyõ zõd ni.

(4) A GPS ki jel zõ kön és az ob jek tív kont roll esz kö zö -
kön rög zí tett idõ nem tér het el egy más tól.

A katonai repülésirányító szolgálatok felszereltségi
követelményei

42.  §

(1) A rá dió lo ká ci ós és szen zor esz kö zök te rén:
a) a lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok rá dió lo ká ci ós és

szen zo ros fel sze relt sé gé re a NATO vo nat ko zó lég vé del mi
kö ve tel mé nyei irány adó ak;

b) a ka to nai re pü lõt erek lé gi for gal mi szol gá la ta it re pü -
lõ té ri fel de rí tõ (ASR) és pre cí zi ós le szál lí tó ra dar ral
(PAR) kell fel sze rel ni;

c) a ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá la tok má sod la gos ra -
dar be ren de zé se i nek al kal mas nak kell len nie az SSR kó dok 
meg je le ní té sé re;

d) a rész le tes mû ve le ti kö ve tel mé nye ket az üzem ben
tar tó ha tá roz za meg a nyúj tan dó szol gál ta tás jel le ge és a
kí vánt re pü lõ tér mi ni mum alap ján.

(2) A hír adó és in for ma ti kai esz kö zök te rén:
a) a két ol da lú rá dió-össze köt te tés biz to sí tá sá ra olyan

tel je sít mé nyû és frek ven cia tar to má nyú rá dió be ren de zé se -
ket kell biz to sí ta ni, ame lyek fo lya ma tos össze köt te tést
tesz nek le he tõ vé a fe le lõs sé gi kör zet ben tar tóz ko dó lé gi -
jár mû vek kel;

b) az ál lan dó an te le pí tett szol gá la tok fo lya ma to san fi -
gye lik üzem ide jük alatt az al kal ma zott kény szer hely ze ti
frek ven ci á kat;

c) azon na li, köz vet len, két ol da lú össze köt te tést kell
biz to sí ta ni:

ca) a kap cso ló dó fe le lõs sé gi kör zet ben (lég tér ben) irá -
nyí tó vagy tá jé koz ta tó szol gá la tok kö zött,

cb) a lég tér rel szom szé dos, ille té kes ha zai pol gá ri lé gi -
for gal mi irá nyí tó vagy re pü lés tá jé koz ta tó egy ség gel,

cc) a mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sa so rán szo ro san
együtt mû kö dõ lé te sít mé nyek kö zött,

cd) a kény szer hely ze ti szol gá lat azon na li ri aszt ha tó sá -
gá nak ér de ké ben;

d) az ide ig le ne sen te le pü lõ lé te sít mé nyek kö zöt ti táv -
be szé lõ kap cso lat mi nõ sé gé nek is sza va tol nia kell a gyors,
meg bíz ha tó ko or di ná ci ót, az azon na li össze köt te tést;

e) a szol gá la tok nak ren del kez ni ük kell tar ta lék hír adó-
és rá dió lo ká ci ós esz kö zök kel és a tar ta lék esz kö zök al kal -
ma zá sá ra ki dol go zott el já rá sok kal;

f) a rá dió-össze köt te tés meg sza ka dá sa, illetve kü lön le -
ges fel ada tok gya kor lá sa so rán – a lég vé del mi irá nyí tó
szol gá la to kat ki vé ve – kézi fény jel zõ ké szü lé ket vagy pi -
ro tech ni kai esz közt kell al kal maz ni a lát je lek kel tör té nõ
uta sí tá sok ki adá sá ra.

(3) Az ob jek tív kont roll al kal ma zá sa ér de ké ben:
a) a lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok nak min den for -

ga lom ról re pü lés nyil ván tar tást (FLIGHT PROGRESS
STRIP) kell ve zet ni, a sza la go kat 365 na pig meg kell
 õrizni;

b) a táv köz lõ vagy rá dió táv köz lõ be ren de zé sek fel -
hasz ná lá sá val for gal ma zott in for má ci ók ról ké szült hang -
fel vé te lek vissza hall ga tá sát és a ra dar hely zet kép meg te -
kin té sét az ügye le tes vál tás pa rancs nok/cso port ve ze tõ, az
ille té kes lé gi köz le ke dé si ha tó ság, az üzem ben tar tó, illetve
az üze mel te tõ szer ve zet ve ze tõ je, a re pü lés idõ tar ta má ra
ki je lölt szer ve zõ pa rancs nok jo go sult el ren del ni. A hang -
fel vé te lek és a ra dar ké pek meg õr zé si ide je 60 nap.

Felelõsségi körök és elsõbbségek

43.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok el sõd le -
ges fel ada ta a lé gi jár mû vek össze üt kö zé sé nek megelõ -
zése, valamint a ve szély re való fi gyel mez te tés.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel adat tel je sí té se so rán a
ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok lé gi for gal mi irá -
nyí tói en ge dé lyek, for gal mi és egyéb hasz nos tá jé koz ta tá -
sok út ján biz to sít ják a for ga lom biz ton sá gos és ha té kony
áram lá sát.

(3) A szol gál ta tás nyúj tá sa kor alap ve tõ en a je lent ke zé si
sor ren det kell figye lembe ven ni. El sõbb sé get kell biz to sí -
ta ni min den más for ga lom elõtt a sa já tos hely zet ben lévõ
lé gi jár mû vek nek a kö vet ke zõ sor rend ben:

a) kény szer hely zet ben lévõ lé gi jár mû;
b) tény le ges lég vé del mi fel adat ra ri asz tott lé gi jár mû;
c) ku ta tó-men tõ lé gi jár mû;
d) köz vet len élet men tõ fel adat ban részt ve võ lé gi jár mû;
e) ,,RAMSZESZ” kód szót hasz ná ló ren dé sze ti lé gi jár -

mû;
f) gya kor ló lég vé del mi célú re pü lé si fel adat ra ri asz tott

lé gi jár mû;
g) vé dett sze mélyt szál lí tó lé gi jár mû;
h) na vi gá ci ós esz kö zök be re pü lé sét vég zõ lé gi jár mû.

Közleményváltások, nyelvhasználat, dokumentáció

44.  §

(1) A lé gi jár mû sze mély ze té nek, valamint a szol gá lat -
nak ké pes nek kell len ni ük az an gol és ma gyar nyel ven tör -
té nõ kom mu ni ká ció foly ta tá sá ra.
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(2) A vo na las össze köt te tés so rán a szol gá la tok kö zött
an gol és ma gyar nyel vû kom mu ni ká ció is foly tat ha tó.

(3) A föld i moz gá sok irá nyí tá sa so rán ma gyar vagy an -
gol nyel vû for gal ma zás egy aránt hasz nál ha tó.

45.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok nál a
nyil ván tar tá so kat a kö vet ke zõ tar ta lom mal kell ve zet ni:

a) a for ga lom-nyil ván tar tást az in du ló, ér ke zõ, VFR és
az IFR for ga lom ról, napi, heti, havi és éves bon tás ban;

b) a po zí ció nap lót az irá nyí tó mun ka hellyel, a be- és
ki je lent ke zés idõ pont já val, azo no sí tó val;

c) a szi mu lá tor gya kor la tok nap ló ját a fel adat sor szá -
má val vagy rö vid le írá sá val, idõ tar ta má val, a vég re haj tók
azo no sí tó já val;

d) a sze mé lyi ki kép zé si nyil ván tar tót név vel, azo no sí -
tó val, az is ko lai vég zett ség rõl, nyel vi fel ké szült ség rõl,
tan fo lya mok ról  szóló iga zo lá sok kal, ér té ke lé sek kel;

e) nyil ván tar tást az irá nyí tói mun ka hely ki kép zé si
prog ram tel je sí té sé rõl, az idõ sza kos (2 heti) értékelé -
sekrõl;

f) nyil ván tar tást az irá nyí tói jo go sí tá sok ról, a jár tas ság
fenn tar tás árá ra vo nat ko zó ada tok kal;

g) a kény szer hely zet ke ze lé si ki kép zés és egyéb is mét -
lõ dõ kép zé sek rõl ké szült fel jegy zé se ket; az egész ség ügyi
al kal mas ság ér vé nyes sé gi ha tár ide jé nek nyil ván tar tá sát;

h) az el len õr zé si idõ pon tok nyil ván tar tá sát;
i) az össze sí tett ki kép zé si nyil ván tar tót ne vek kel, azo -

no sí tók kal, is ko lai vég zett ség gel, nyel vi fel ké szült ség gel;
a szak szol gá la ti en ge dély szá má val, az irá nyí tói jo go sí tá -
sok ér vé nyes sé gi ide jé vel; a kény szer hely zet ke ze lé sé vel
és egyéb is mét lõ dõ kép zé sek je lö lé sé vel.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok mû kö dé -
sét tá mo ga tó sza bály za tok, se géd le tek, hi va ta los ki ad vá -
nyok a kö vet ke zõk:

a) a vo nat ko zó uta sí tá sok és in téz ke dé sek,
b) szol gá la ti uta sí tás, együtt mû kö dé si meg ál la po dá -

sok,
c) re pü lõ tér rend,
d) AIP Hun ga ry, Mi li ta ry AIP, ICAO 1:500 000 mé ret -

ará nyú légi na vi gá ci ós tér kép,
e) nagy mé ret ará nyú tér kép és szek to rok ra osz tott re pü -

lõ tér váz lat a kény szer hely ze ti szol gá la tok kal tör té nõ
együtt mû kö dés hez és a VFR for ga lom kö ve té sé hez,

f) egyéb, hasz nos in for má ci ó kat tar tal ma zó táb lá za tok,
em lé kez te tõk (pl. frek ven cia táb lá zat, föld i moz gás nyil -
ván tar tó táb la).

Az általános kényszerhelyzeti eljárások

46.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó fel ada ta, hogy a

a) sür gõs sé gi, illetve kény szer hely zet ben lévõ lé gi jár -
mû ré szé re nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra kü lö nös gon dot for -
dít son;

b) ren del ke zé sé re álló ada tok to váb bí tá sá val elõ se gít -
se, hogy a lé gi jár mû sze mély zet meg old ja a sür gõs sé gi
vagy kény szer hely ze tet oko zó prob lé mát;

c) kény szer hely ze ti ter vek nek meg fele lõen tájékoz -
tassa az érin tett szol gá la to kat és se gít se elõ azok tevékeny -
ségét.

(2) A kí sér le ti re pü lé sek és be re pü lé sek ide je alatt a
meg fe le lõ kép zett ség gel ren del ke zõ lé gi jár mû ve ze tõ,
illetve az elõ írt jo go sí tá sok kal ren del ke zõ ügye le tes mér -
nök kö te les se gít sé get nyúj ta ni a tech ni kai jel le gû prob lé -
mák meg ol dá sá ban.

(3) Ál la mi célú re pü lé sek ese tén a fel adat ban részt ve võ
al egy ség pa rancs nok dönt het tech ni kai ki se gí tõ sze mély zet 
ki je lö lé sé rõl.

(4) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó kat ki kell ké pez ni a
kü lön le ges és a kény szer hely ze tek ke ze lé sé re, és a jár tas -
sá guk el len õr zé se so rán – szi mu lá ci ós fel ada tok meg ol dá -
sa út ján – meg kell gyõ zõd ni a fel ké szült sé gük rõl. A kép -
zés so rán figye lembe kell ven ni az irá nyí tók kép zé sé re vo -
nat ko zó EUROCONTROL ál tal ki bo csá tott irány el ve ket.

(5) A re pü lõ té ri tûz ol tó, egész ség ügyi és mû sza ki men tõ 
szol gá la tok (a továb biak ban együtt: kény szer hely ze ti szol -
gá la tok) ri asz tá sá nak rend jét az üze mel te tõ rész le te sen
sza bá lyoz za.

47.  §

(1) Éles fegy ver zet tel füg gesz tett vagy ve szé lyes anya -
got szál lí tó lé gi jár mû vek ré szé re a re pü lõ té ren el kü lö ní tett
ál ló he lyet kell ki je löl ni és a lé gi jár mû vé del mé rõl gon dos -
kod ni kell.

(2) A föld i moz gás irá nyí tá sát kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok ese tén prog resszív uta sí tá sok kal vagy gu ru lás-irá -
nyí tó gép jár mû (mars hal ler) al kal ma zá sá val kell biztosí -
tani.

(3) A re pü lõ bá zi son ál lan dó jel leg gel te le pü lõ lé gi jár -
mû vek ré szé re csak kü lön ké rés re kell biz to sí ta ni a föld i
moz gás irá nyí tá sa kor a prog resszív uta sí tá so kat, illetve a
gu ru lás-irá nyí tó gép jár mû szol gál ta tást.

48.  §

(1) A ki je lölt lég tér ben a sze mély és te her de szan to lást
meg kez de ni ki zá ró lag az ille té kes lé gi for gal mi irá nyí tó
egy ség vagy a re pü lés ve ze tõ en ge dé lyé vel le het.

(2) A lé gi jár mû ve ze tõ kö te les tá jé koz tat ni az ille té kes
szol gá la tot, ha az utol só ugró el hagy ta a fe dél ze tet.
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(3) A sze mé lyek és a ter hek föl det éré sé rõl az ille té kes
szol gá lat nak tá jé koz ta tást kell ad nia a lé gi jár mû ve ze tõ ré -
szé re.

49.  §

Di pol kö te gek, inf ra csap dák lég tér be jut ta tá sa gya kor lás 
cél já ból csak a ka to nai lég ügyi ha tó sá gi en ge dély alap ján
le het sé ges.

50.  §

(1) Az SZNL csak olyan lég te ret ve het igény be, ame lyet 
ré szé re ide ig le ne sen el kü lö ní te nek és az el kü lö ní tett lég tér 
alsó ha tá ra meg egye zik a föld fel szín nel.

(2) Az SZNL nem men te sül a jog sza bály ban elõ írt fel -
sze relt sé gi kö ve tel mé nyek alól.

Különleges eljárások

51.  §

(1) A lé te sít mény vész ki ürí tés, valamint a tar ta lék lé te -
sít mény be tör té nõ át te le pü lés sza bá lya it min den lé gi for -
gal mi irá nyí tó lé te sít mény re kü lön meg kell ál la pí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rá sok al kal ma zá sá ra
éven te gya kor lást kell szer vez ni.

A repülõtéri irányító eljárásai

52.  §

(1) A re pü lõ té ri irá nyí tó ille té kességi kör ze te az MCTR. 
A re pü lõ tér rend ben et tõl el té rõ en is meg le het ha tá roz ni,
de az ille té kességi kör zet nek a re pü lõ tér tõl mért leg alább
10 km tá vol sá gig kell ter jed nie.

(2) A gu rí tó irá nyí tó fe le lõs sé gi kör ze te a for gal mi elõ -
tér re és a gu ru ló utak ra ter jed ki, ha az adott idõ szak ban a
to rony mun ka he lyen gu rí tó irá nyí tói szol gál ta tás is van.

53.  §

(1) A re pü lõ té ri irá nyí tó az azo nos fu tó pá lyá ra al kal ma -
zott el kü lö ní té sei so rán a re pü lõ tér rend ben meg ha tá ro zott
mi ni mu mo kat al kal maz za. A mi ni mu mo kat a ka to nai lég -
ügyi ha tó ság a lé gi jár mû SRS és tur bu len cia ka te gó ri á ja
alap ján hagy ja jóvá.

(2) A lá tás utá ni el kü lö ní tés a re pü lõ té ri (gu rí tó/to rony)
irá nyí tó ál tal al kal ma zott el kü lö ní tés, amely al kal maz ha tó:

a) úgy, hogy a re pü lõ té ri (gu rí tó/to rony) irá nyí tó lát ja
az érin tett lé gi jár mû ve ket és szük ség ese tén uta sí tást ad az
el ke rü lõ ma nõ ver vég re haj tá sá ra, vagy

b) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let sze rin ti sa ját el kü lö ní -
tés sel.

(3) A lé gi jár mû vek SRS ka te gó ri ái:
a) az I. ka te gó ri á ba tar to zik az összes he li kop ter,

valamint a lég csa va ros haj tó mû vel fel sze relt 5670 kg
(12 500 font), vagy at tól könnyebb ma xi má lis fel szál ló tö -
me gû lé gi jár mû;

b) a II. ka te gó ri á ba tar to zik a két lég csa va ros haj tó mû -
vel fel sze relt 5670 kg (12 500 font), vagy könnyebb ma xi -
má lis fel szál ló tö me gû lé gi jár mû;

c) a III. ka te gó ri á ba tar to zik min den egyéb lé gi jár mû.

54.  §

A kü lön le ges fel ada tok gya kor lá sa kor a Ma gyar Köz -
tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té nõ re pü lé sek vég -
re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000. (XI. 14.) Kö ViM
ren de let mel lék le té ben, valamint a lé gi for ga lom irá nyí tá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak tól el té rõ, egye di lát je -
lek al kal ma zá sa vál hat szük sé ges sé, amit az üzem ben tar tó
jo go sult meg ha tá roz ni. Az érin tet te ket fel kell ké szí te ni a
kü lön le ges fel ada tok so rán al kal ma zan dó lát je lek hasz ná -
la tá ra.

A közelkörzeti irányító eljárásai

55.  §

(1) Le szál ló irány ra való vek tor ál ás ese tén a lé gi jár mû -
vet az aláb bi kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével kell rá -
for dí ta ni:

a) 15 km-en kí vül a le szál ló irány ±30° (he li kop te rek
ese tén ±45°);

b) 10 és 15 km kö zött a le szál ló irány ±20° (he li kop te -
rek ese tén ±30°);

c) 10 km-en be lül re csak a re pü lõ tér rend ben meg ha tá -
ro zott for gal mi kör re le het vek to rál ni a lé gi jár mû vet;

d) a lé gi jár mû ve ze tõ ké ré sé re a ra dar for gal mi kö rön
mi ni mum 8 km-re le het vek to rál ni a lé gi jár mû vet.

(2) A kö zel kör ze ti irá nyí tó:
a) a for du ló pa ran csot meg elõ zõ en tá jé koz tat ja a lé gi -

jár mû ve ze tõt a re pü lõ tér hez vi szo nyí tott hely ze té rõl,
majd

b) meg ha tá roz za a süllye dés kez dõ pont já ig tar tan dó
ma gas sá got, ezt köve tõen

c) meg ad ja az en ge délyt a be jö ve tel re,
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d) IMC ese tén is mer te ti a to vább me ne te li el já rást,
valamint a be jö ve tel re vo nat ko zó egyéb hasz nos informá -
ciókat.

(3) Is mé telt be jö ve te lek gya kor lá sa so rán, to váb bá az
adott bá zi son te le pü lõ al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó lé gi -
jár mû ve ze tõ ré szé re nem szük sé ges a (2) be kez dés
d) pont ban le írt in for má ci ók to váb bí tá sa.

(4) A kö te lé kek cél je le i nek el kü lö ní té se a ra dar kép er -
nyõn a kö vet ke zõk alap ján tör té nik:

a) osz lop kö te lék ben re pü lõ lé gi jár mû vek nél az el kü lö -
ní tést a kö te lék szél sõ hely ze tén (ele jén, illetve a vé gén)
el he lyez ke dõ lé gi jár mû cél je lé tõl kell szá mí ta ni;

b) a töb bi kö te lék ese tén a cél je lek köré írt kör vo nal tól
kell szá mí ta ni az el kü lö ní tést;

c) nagy lét szá mú kö te lék ese tén cél sze rû a pe ri fé ri á kon
el he lyez ke dõ lé gi jár mû vek SSR vá lasz jel adó be ren de zé -
se it üze mel tet ni.

A bevezetõ irányító eljárásai

56.  §

(1) A be ve ze tõ irá nyí tó fe le lõs sé gi kör ze te a le szál ló
irány ten ge lyé tõl ±15°, az adott meg kö ze lí té si el já rás ra
meg ha tá ro zott sik ló pá lya szög tar to má nyig ter jed. Fel ada -
ta a ra dar be jö ve telt vég re haj tó lé gi jár mû vek irá nyí tá sa,
illetve pre cí zi ós be jö ve telt vég re haj tó lé gi jár mû irá nyí tá sa
vagy re pü lé si pá lyá já nak fi gye lem mel kí sé ré se.

(2) A lé gi jár mû fu tó mû ve ki en ge dé sé nek el len õr zé se
ér de ké ben a le szál ló irá nyon tör té nõ süllye dés meg kez dé se 
elõtt a szol gá lat fi gyel mez te ti a lé gi jár mû ve ze tõt, hogy
gyõ zõd jön meg a fu tó mû ki en ge dett ál la po tá ról.

(3) A be ve ze tõ irá nyí tó szol gá lat ál tal a re pü lõ té ri irá -
nyí tó szol gá lat szá má ra nyúj tott tá jé koz ta tás tar tal ma a kö -
vet ke zõ:

a) elsõ tá jé koz ta tás: a re pü lõ gép hí vó ne ve, tí pu sa, a be -
jö ve tel és a le szál lás mód ja;

b) má so dik tá jé koz ta tás: ki je lölt tá vol ság el éré sé nek
jel zé se;

c) har ma dik tá jé koz ta tás: le szál lá si en ge dély ké ré se.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá sok rend jét a re -
pü lõ tér rend írja elõ.

(5) A lé gi jár mû leg fel jebb 4 km (2 NM, he li kop te rek
ese té ben 0,5 NM) tá vol sá gig foly tat hat ja a be jö ve telt, ha a
szol gá lat a le szál lá si en ge délyt vissza tart ja.

57.  §

(1) Az SRA be jö ve te lek so rán:

a) a szol gál ta tott ma gas sá gi in for má ci ók a kö vet ke zõk:

aa) a szol gá lat tá jé koz ta t a sik ló pá lya ja va solt ma gas -
sá gá ról leg alább két ki lo mé te ren ként, ha a lé gi jár mû ve ze -
tõ azt kéri,

ab) a be jö ve tel meg kez dé se elõtt a szol gá lat is mer te ti a
MAP-ot,

ac) a szol gá lat kéri a lé gi jár mû be jö ve te li ka te gó ri á ját
(airc raft app ro ach ca te go ry), majd meg ad ja az ah hoz tar to -
zó mi ni má lis süllye dé si ma gas sá got, ha a meg kö ze lí tés
után a le szál lás kö rö zé si (circ ling) ma nõ ver rel tör té nik;

b) uta sí tás a süllye dés re a kö vet ke zõk sze rint tör té nik:
ba) a süllye dé si uta sí tás ki adá sa elõtt, a kez dõ pont tól

szá mí tott 2–5 km tá vol ság ra, a szol gá lat fi gyel mez te ti a lé -
gi jár mû ve ze tõt, hogy kö ze le dik a sik ló pá lya ke resz te zé sé -
nek a pont já hoz,

bb) a DH az el já rás ra köz zé tett mi ni má lis ér ték, a lé gi -
jár mû sze mély zet vagy az adott tí pus mi ni mu ma et tõl na -
gyobb is le het, ezért a süllye dést a szol gá lat a sze mély zet
mi ni mu má ig en ge dé lye zi;

c) a fu tó pá lya ten ge lyé hez vi szo nyí tott tá jé koz ta tást a
hely zet rõl a szol gá lat kö rül be lül 15 má sod per ces gya ko ri -
ság gal adja;

d) a szol gá lat szük ség ese tén irány he lyes bí té si uta sí tást 
ad, tá jé koz tat ja a lé gi jár mû sze mély ze tét a fu tó pá lya ten -
ge lyé hez vi szo nyí tott hely ze té rõl, valamint a he lyes bí tés
mér té ké rõl;

e) a szol gá lat a fu tó pá lya kü szöb tõl mért tá vol sá gok ról
tá jé koz ta t leg alább min den má so dik ki lo mé ter át re pü lé se -
kor;

f) a szol gá lat be fe je zi a ra dar be ve ze tést:
fa) ha azt a lé gi jár mû ve ze tõ kéri,
fb) ha a MAP biz ton sá gos meg kö ze lí té se két sé ges nek

lát szik,
fc) a MAP el éré se kor.

(2) A PAR be jö ve te lek so rán a be ve ze tõ irá nyí tó:
a) a sik ló pá lya el éré se elõtt 10–30 má sod perc cel fi -

gyel mez te ti a lé gi jár mû ve ze tõ jét, hogy kö ze lít a süllye dés 
kez dõ pont já hoz;

b) a süllye dés kez dõ pont ján ki ad ja a süllye dés re vo nat -
ko zó uta sí tást, to váb bá – kü lön ké rés re – meg ad ja az el ha -
tá ro zás ma gas sá gát (DH);

c) leg alább 5 má sod per ces gya ko ri ság gal tá jé koz tat ja a
lé gi jár mû vet a sik ló pá lyá ról és az irány szög tar tás ról, to -
váb bá szük ség ese tén irány és/vagy süllye dé si se bes ség
he lyes bí té se ket al kal maz, tá jé koz tat ja a lé gi jár mû sze -
mély ze tét a fu tó pá lya ten ge lyé hez és a sik ló pá lyá hoz vi -
szo nyí tott hely ze té rõl, valamint a he lyes bí tés mér té ké rõl;

d) a fu tó pá lya kü szöb tõl mért tá vol sá gok ról leg alább
min den má so dik ki lo mé ter át re pü lé se kor tá jé koz ta t;

e) meg szün te ti a ra dar be ve ze tést:
ea) ha a lé gi jár mû ve ze tõ je azt kéri,
eb) ha a föl det éré si pont (TP) biz ton sá gos meg kö ze lí té -

se két sé ges,
ec) a DH el éré se kor,
ed) ha a re pü lõ té ri irá nyí tó meg tilt ja vagy még nem en -

ge dé lyez te a le szál lást.
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(3) A TP biz ton sá gos meg kö ze lí té se két sé ges nek mi nõ -
sít he tõ:

a) ha a lé gi jár mû ki lép a biz ton sá gos meg kö ze lí té si zó -
ná ból;

b) ha a ra dar tel je sít mé nye nem ga ran tál ja a pon tos be -
ve ze tést;

c) for gal mi konf lik tus  miatt;
d) egyéb ok ból.

A légvédelmi irányító szolgálat

58.  §

(1) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat az MH Lé gi erõ Pa -
rancs nok ság (a továb biak ban: MH LEP) alá ren delt sé gé be
tar to zó, a fel ada ta it a NATO in teg rált lég vé del mi rend sze -
ré nek (NATINADS) ele me ként el lá tó har cá sza ti szin tû
légi ve ze té si és irá nyí tá si rend szer-elem (lég tér el len õr zõ
és lég vé del mi irá nyí tó köz pont: CRC/ARS).

(2) Az MH LEP alá ren delt sé gé be tar to zó lég vé del mi
irá nyí tó egy ség (egy sé gek) mel lett, az zal együtt mû kö dés -
ben a NATO re pü lõ gép-fe dél ze ti ko rai elõ re jel zõ erõk
(NATO AEW For ce) E-3 re pü lõ gé pei, valamint a
 NATO-szövetségesek Ma gyar or szág ra te le pü lõ mo bil irá -
nyí tó köz pont jai (TACS/DARS) is el lát hat nak lég vé del mi
mû ve let-irá nyí tó szol gá la tot.

(3) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat mû kö dé sé nek sza -
bá lya it és el já rá sa it – a vo nat ko zó NATO har cá sza ti sza -
bály za tok és do ku men tu mok figye lembe véte lével – az
MH lé gi erõ pa rancs nok szak uta sí tás ban ha tá roz za meg.

59.  §

(1) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat fel ada tai bé ke idõ -
ben:

a) a lég vé del mi célú re pü lé sek irá nyí tá sa;
b) a gya kor ló har ci re pü lé sek irá nyí tá sa (be le ért ve a

gya kor ló el fo gá si fel ada tok irá nyí tá sát, a gya kor ló lé gi -
harc fel ada to kat, valamint más, idõ sza ko san el kü lö ní tett
lég tér ben vég re haj tott, nem lé gi for gal mi irá nyí tói szol gál -
ta tást igény lõ, az adott re pü lõ esz köz/fegy ver rend szer har -
ci al kal ma zá sá val össze füg gõ, ki kép zé si re pü lé si fel ada -
tok irá nyí tá sát);

c) a lé gi jár mû nek a légi után töl tés re ki je lölt lég té rig
való majd ezen lég tér bõl való ki lé pé sét köve tõen tör té nõ
irá nyí tá sa (légi után töl tés hez való ki ve ze tés);

d) spe ci á lis re pü lé si fel ada tok biz to sí tá sa;
e) ri asz tó szol gá lat el lá tá sa.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat fel ada ta it ve szé lyez -
te tett ség (krí zis hely zet) és a ha di te vé keny sé gek idõ sza ká -
ban a NATO Ka to nai Ta nács MC 54/1 do ku men tu má ban
le fek te tett irány el vek nek meg fele lõen, az or szág lég te re
vé del mé ért fe le lõs NA TO-pa rancs nok ha tá roz za meg,

amely fel ada to kat a szol gá lat a vo nat ko zó NA TO-sza bály -
za tok ban le fek te tett el já rá sok nak meg fele lõen hajt vég re.

60.  §

A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó sze mély ze tek
fel ké szí té sé nek szak mai kö ve tel mé nye it és a fel ké szült ség 
el len õr zé sét biz to sí tó szak mai fel ügye le ti rend szert az MH 
lé gi erõ pa rancs nok ha tá roz za meg olyan mó don, hogy
azok össz hang ban le gye nek a NA TO-szö vet sé ge se ink
légi erõiben az erre a szak te rü let re al kal ma zott ki kép zé si
kö ve tel mény rend szer rel.

61.  §

A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat a pol gá ri és a ka to nai lé -
gi for gal mi szol gá la tok kal együtt mû kö dé si meg ál la po dást
köt.

62.  §

(1) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok lé gi jár mû kény -
szer hely zet be ke rü lé se ese tén az ál ta lá nos re pü lé si és lé gi -
for gal mi sza bá lyok sze rin ti, valamint az együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok ban rög zí tett el já rá sok alap ján jár nak el.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó lég tér el len -
õr zõ és lég vé del mi irá nyí tó köz pon tok irá nyí tói te vé keny -
sé gét biz to sí tó tech ni kai esz kö zök meg hi bá so dá sa ese té -
ben al kal ma zás ra ke rü lõ kü lön le ges el já rá so kat a szol gá lat 
he lyi mû kö dé si uta sí tá sa i ban és az együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sok ban kell meg ha tá roz ni.

A repülésvezetõ szolgálat

63.  §

(1) Re pü lés ve ze tõ szol gá la tot olyan lé gi jár mû ve ze tõ
szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ sze mély lát hat el,
aki meg fe le lõ jár tas ság gal és fel ké szült ség gel ren del ke zik.

(2) A re pü lés ve ze tõ szol gá lat fõ fel ada tai:
a) a spe ci á lis re pü lé si fel adat en ge dé lye zé se és til tá sa;
b) a te vé keny sé gi kör zet ben fo lyó re pü lé sek fo lya ma -

tos fi gye lem mel kí sé ré se;
c) tá jé koz ta tás a lé gi jár mû sze mély ze tek ré szé re az idõ -

já rá si és légi hely zet rõl, a föld i be ren de zé sek ál la po tá ról;
d) ta nács adás a lé gi jár mû sze mély ze tek szá má ra a re -

pü lés biz ton sá got fe nye ge tõ ve szély hely ze tek el ke rü lé se
ér de ké ben;

e) együtt mû kö dés a szom szé dos lé gi for gal mi vagy lég -
vé del mi szol gá la tok kal;
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f) baj ba ju tott lé gi jár mû vek se gí té se, a szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te le.

(3) Nem el len õr zött re pü lõ té ren és annak lég te ré ben fo -
lyó rend vé del mi célú ki kép zé si re pü lé sek so rán a Ren dé -
sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság) re pü lés -
ve ze tõ je ki zá ró lag a Re pü lõ té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Szol -
gá lat mun ká ját se gí ti.

(4) Nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyen és olyan el kü -
lö ní tett lég tér ben (pl. ese ti lég tér) fo lyó ál lam i célú re pü lé -
sek so rán, ahol lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat nem mû kö -
dik, a re pü lé sek ko or di ná lá sát a lé gi jár mû üze mel te tõ je ál -
tal ki je lölt re pü lés ve ze tõ vég zi.

(5) A re pü lés ve ze tõ és a ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá -
lat kö zöt ti együtt mû kö dés rend jét a re pü lé si fel adat függ -
vé nyé ben az üze mel te tõ vagy az üzem ben tar tó ha tá roz za
meg.

IV. Fejezet

A KATONAI LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ
SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁNAK ÉS A KATONAI

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLATOK BEJELENTÕ IRODA 
MÛKÖDTETÉSÉNEK RENDJE AZ ÁLLAMI

REPÜLÉSEK CÉLJÁRA KIJELÖLT LÉGTEREKBEN
TÖRTÉNÕ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN

A katonai légiforgalmi tájékoztatás szervezeti elemei

64.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tás az aláb bi szer ve ze ti
ele me ket fog lal ja ma gá ba:

a) ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat
(MILAIS);

b) ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da
(MILARO).

A szolgálatok ellátásának célja

65.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka to nai 
lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da el lá tá sá nak cél ja a 
lé gi köz le ke dés biz ton sá ga, ha té kony sá ga és rend sze res sé -
ge ér de ké ben a lé gi for ga lom szá má ra ren del ke zés re álló
lég te rek rõl és re pü lõt erek rõl meg fele lõen struk tú rált, idõ -
be ni, pon tos, tel jes és meg bíz ha tó in for má ci ók szolgál -
tatása.

A katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálat feladata

66.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat fel ada tai a
kö vet ke zõk:

a) a Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány
(a továb biak ban: MILAIP) össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar -
tá sa, ki adá sa, szét osz tá sa;

b) a ka to nai NO TAM-ok (MILNOTAM), a ka to nai
NOTAM ellen õr zõ jegy zé kek és a ka to nai NOTAM össze -
sí tõk össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa, ki adá sa, szét osz -
tá sa;

c) a Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le vél
(MILAIC) és a Kör le vél Ellen õr zõ Jegy zé kek össze ál lí tá -
sa, nap ra ké szen tar tá sa, ki adá sa, szét osz tá sa;

d) a ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok nem ze ti és
nem zet kö zi cse ré je;

e) nem zet kö zi ki ad vá nyok hoz (pl. Re pü lés tá jé koz ta tó
Ki ad vány) nap ra kész lé gi for gal mi ada tok biz to sí tá sa;

f) rész vé tel a lég tér igény be vé te lé hez szük sé ges en ge -
dé lyek, ada tok, in for má ci ók be szer zé sé ben, gyûj té sé ben
és to váb bí tá sá ban az érin tet tek felé.

A katonai légiforgalmi szolgálatok bejelentõ iroda
feladata

67.  §

A ka to nai, valamint a kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és
pol gá ri re pü lõt ere ken mû kö dõ ka to nai lé gi for gal mi szol -
gá la tok be je len tõ iro da fel ada tai a kö vet ke zõk:

a) a re pü lé si ter vek (FPL) vé te le, el len õr zé se és to váb -
bí tá sa az érin tet tek szá má ra;

b) lég tér igény lé sek vé te le, el len õr zé se és to váb bí tá sa
az érin tet tek felé;

c) a MILAIP mó do sí tá sá hoz és ki egé szí té sé hez,
valamint a ka to nai NO TAM-ok hoz szük sé ges re pü lõ tér re
vo nat ko zó vál to zá sok to váb bí tá sa a ka to nai lé gi for gal mi
tá jé koz ta tó szol gá lat szá má ra;

d) a Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin (PIB) össze ál -
lí tá sa és re pü lés elõt ti tá jé koz ta tás (Pre-Flight In for mat ion, 
Pre-Flight Bri e fing) a lé gi jár mû sze mély ze tek szá má ra;

e) a lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok ban sze rep lõ in for má -
ci ók pon tat lan ság ra uta ló re pü lés utá ni tá jé koz ta tás (Post
Flight In for mat ion) vé te le a lé gi jár mû sze mély ze tek tõl, a
pon tat lan ság ra uta ló in for má ci ók to váb bí tá sa a ka to nai lé -
gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat szá má ra;

f) lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok nyúj tá sa a lé gi jár mû sze -
mély ze tek, a lé gi köz le ke dés ben érin tett szol gá la tok és
sze mé lyek szá má ra.
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Mûködési idõ és nyelvhasználat

68.  §

(1) A ka to nai NOTAM Iro da mû kö dé si ide je fo lya ma -
tos 24 óra, a ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat
egyéb ré sze i nek mû kö dé si ide je napi 8 óra.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da
mû kö dé si ide je az adott re pü lõ tér köz zé tett üzem ide jé vel
azo nos, a köz zé tett üzem idõn kí vü li mû kö dés kü lön ké rés -
re, elõ ze tes egyez te tés alap ján tör tén het.

(3) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da az an gol és a 
ma gyar nyel vet egy aránt hasz nál hat ja.

Dokumentumok és okmányok

69.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da mû kö dé si
kö ré ben a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat al kal maz za, illetve
ok má nyo kat ve ze ti:

a) a lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok kö ré ben:
aa) lé gi for gal mi tá jé koz ta tó ki ad vá nyo kat és kör le ve -

le ket,
ab) NO TAM-okat,
ac) lé gi for gal mi tér ké pe ket,
ad) re pü lés tá jé koz ta tó ki ad vá nyo kat (FLIPs);
b) az ok má nyok kö ré ben:
ba) szol gá la ti uta sí tást,
bb) mun ka kö ri le írá so kat,
bc) együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat,
bd) az al kal ma zott tech ni kai esz kö zök fel hasz ná lói uta -

sí tá sa it,
be) Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó (Re pü lés be je len tõ) Nap -

lót, to váb bá
bf) for má tu mo kat (re pü lé si terv, NOTAM, Re pü lés

Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin, Re pü lés Utá ni Tá jé koz ta tás
stb.).

(2) A kül föl di lé gi for gal mi tá jé koz ta tá so kat a ka to nai
lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat nak kell be sze rez nie és
az érin tet tek szá má ra to váb bí ta nia.

(3) Az (1) be kez dés bf) pont ja sze rin ti for má tu mo kat a
Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té nõ re -
pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000.
(XI. 14.)  KöViM ren de let, valamint az ICAO An nex
15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku men tum tar tal -
maz za.

Adatok rögzítése és megõrzése

70.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat nál és a
ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá nál az al -

kal ma zott szá mí tás tech ni kai esz kö zö kön, a te le fon- és a
fax-ké szü lé ke ken ki me nõ és be jö võ tá jé koz ta tá so kat, ada -
to kat, üze ne te ket rög zí te ni kell. A meg õr zé si idõ a tá jé koz -
ta tá sok, ada tok és üze ne tek ér vé nyes sé gi ide jé nek le já ra ti
idõ pont já tól szá mí tott 60 nap.

(2) Ha lé gi köz le ke dé si bal eset vagy egyéb ok ból ki vizs -
gá lás ra ke rül sor, a ki vizs gá ló szerv a tá jé koz ta tá sok, ada -
tok, üze ne tek (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg õr zé si
ide jét meg hosszab bít hat ja.

Felszereltségi és összeköttetési követelmények

71.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá val szem ben
tá masz tott fel sze relt sé gi és össze köt te té si kö ve tel mé nyek
a kö vet ke zõk:

a) két ol da lú adat kap cso lat az AFTN há ló zat tal;
b) nem zet kö zi össze köt te tést biz to sí tó te le fon ké szü lék, 

to váb bá fax be ren de zés;
c) in ter net kap cso lat.

(2) Az (1) be kez dé sen túli fel sze relt sé gi kö ve tel mé nye -
ket az üzem ben tar tó ha tá roz za meg.

MILAIP

72.  §

(1) A MILAIP össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa és
szét osz tá sa a ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat fe -
le lõs sé gi kö ré be tar to zik, azt a ka to nai lég ügyi ha tó ság ve -
ze tõ je hagy ja jóvá.

(2) A nem ze ti és a nem zet kö zi tá jé koz ta tás együt tes tel -
je sít he tõ sé ge ér de ké ben a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai
Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vá nya két nyel ven, ma gya -
rul és an go lul ké szül.

(3) A MILAIP nap ra ké szen tar tá sa ha gyo má nyos
(MILAIP AMDT) és AIRAC mó do sí tá sok (MILAIP
AIRAC AMDT), valamint ha gyo má nyos (MILAIP SUP)
és AIRAC ki egé szí té sek (MILAIP AIRAC SUP) al kal ma -
zá sá val tör té nik.

(4) A MILAIP össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa és
szét osz tá sa az ICAO An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion
Ser vi ces do ku men tum 4. fe je ze té ben fog lal tak alap ján tör -
té nik.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti ICAO do ku men tum ban fel -
tün te tett Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány tar tal mi ele -
me in túl me nõ en, a MI LA IP-ben a spe ci á lis ka to nai ele me -
ket [pl. az út vo nal (ENR) rész ben az OAT re pü lés sza bá -
lya it stb.] is sze re pel tet ni kell.
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(6) Az AIRAC rend szer sze rint tör té nõ ka to nai lé gi for -
gal mi tá jé koz ta tá sok so rán a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let ben
le ír ta kat kell figye lembe ven ni.

(7) A MI LA IP-ben sze re pel tet ni kell a kö zös fel hasz ná -
lá sú (ka to nai és pol gá ri) re pü lõt erek ada ta it.

(8) A MILAIP mó do sí tá sát és ki egé szí té sét kez de mé -
nyez he ti:

a) ka to nai-, valamint kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és
pol gá ri re pü lõt erek ada ta it érin tõ vál to zá sok ese tén a ka to -
nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da (MILARO);

b) egyéb tar tal mi ele mek te kin te té ben a ka to nai lég ügyi 
ha tó ság vagy az üzem ben tar tó.

Katonai NOTAM

73.  §

(1) A nem ze ti és nem zet kö zi tá jé koz ta tás együt tes tel je -
sít he tõ sé ge ér de ké ben, a ka to nai NO TAM-ok ma gyar és
an gol nyel vû ek.

(2) A ka to nai NO TAM-ok „M” so ro za tú ak, ame lyek
szá mo zá sa min den év ja nu ár 01-jé tõl 0001-el kez dõ dik. A
négy szám je gyû sor szá mot a fo lyó év két szám je gyû je lö lé -
se kö ve ti (pl. M0001/05).

(3) Az ér vény ben lévõ ka to nai NO TAM-ok ról ha von ta
ka to nai NOTAM ellen õr zõ jegy zé ket és össze sí tõt kell ki -
bo csá ta ni.

(4) A ka to nai NO TAM-ok össze ál lí tá sa, nap ra ké szen
tar tá sa és szét osz tá sa a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá -
lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let ben le ír tak 
alap ján tör té nik.

(5) Ka to nai NOTAM ki adá sát kez de mé nyez he ti:
a) ka to nai, valamint kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és

pol gá ri re pü lõt erek ada ta it érin tõ vál to zá sok ese tén a ka to -
nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da (MILARO);

b) a MILAIP egyéb tar tal mi ele mei te kin te té ben a ka to -
nai lég ügyi ha tó ság vagy az üzem ben tar tó.

Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Körlevél

74.  §

(1) A nem ze ti és nem zet kö zi tá jé koz ta tás együt tes tel je -
sít he tõ sé ge ér de ké ben a Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó 
Kör le ve lek ma gyar és an gol nyel vû ek.

(2) A Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le ve lek
szá mo zá sa min den év ja nu ár 01-jé tõl 1-es sor szám mal
kez dõ dik, ame lyet a fo lyó év két szám je gyû je lö lé se kö vet
(pl. MILAIC 1/05).

(3) Az ér vény ben lévõ MI LA IC-krõl min den év ja nu ár -
já ban ellen õr zõ jegy zék ké szül.

(4) A Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le ve lek
össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa és szét osz tá sa az ICAO
An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku men -
tum 7. fe je ze te alap ján tör té nik.

(5) Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le vél ki adá sát 
a ka to nai lég ügyi ha tó ság vagy az üzem ben tar tó kez de mé -
nyez he ti.

Katonai légiforgalmi tájékoztatások nemzeti 
és nemzetközi cseréje

75.  §

A tá jé koz ta tá sok nem ze ti szin tû cse ré jét a Hun ga ro -
Cont rol Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Szol gá lat tal, nem zet kö -
zi szin tû cse ré jét a kül föl di ka to nai és a kül föl di pol gá ri lé -
gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá la tok kal kell meg va ló sí ta ni.
A lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok cse ré jé re vo nat ko zó elõ -
írásokat az ICAO An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser -
vi ces do ku men tum 3. fe je zet 3.3. pont ja tar tal maz za.

Repülési Terv

76.  §

(1) A re pü lé si ter vek ki töl té se és be nyúj tá sa re pü lé si pa -
rancs alap ján tör tén het.

(2) A ka to nai, valamint a kö zös fel hasz ná lá sú (ka to nai
és pol gá ri) re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek re pü lé si
ter ve it a ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá -
nál kell be nyúj ta ni.

(3) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da a
re pü lé si ter ve ket gyûj ti, for mai és tar tal mi szem pont ból
ellen õr zi, majd a kö vet ke zõk ré szé re to váb bít ja:

a) bel föl di VFR re pü lé sek ese tén Bu da pest ATS Köz -
pont nak, a ren del te té si re pü lõ tér és a ki té rõ re pü lõ tér (re -
pü lõt erek) lé gi for gal mi szol gá la ti egy sé ge i nek, to váb bá
egyéb érin tett lé gi for gal mi és lég vé del mi szol gá la tok nak,

b) bel föl di IFR és bel föl di IFR/VFR (ve gyes) re pü lé sek 
ese tén Bu da pest/Fe ri hegy re pü lõ tér Lé gi for gal mi Szol gá -
la tok Be je len tõ Iro dá já nak (ARO), a ren del te té si re pü lõ tér
és a ki té rõ re pü lõ tér (re pü lõt erek) lé gi for gal mi szol gá la ti
egy sé ge i nek; to váb bá az érin tett lé gi for gal mi és lég vé del -
mi szol gá la tok nak,

c) nem zet kö zi re pü lé sek ese tén Bu da pest/Fe ri hegy re -
pü lõ tér Lé gi for gal mi Szol gá la tok Be je len tõ Iro dá já nak
(ARO).

(4) A ka to nai, valamint a kö zös fel hasz ná lá sú ka to -
nai-pol gá ri re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek re pü lé si
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ter ve it a ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da
el sõd le ge sen AFTN-en to váb bít ja.

(5) A re pü lé si ter vek be nyúj tá sá nak egyéb sza bá lya it és
a re pü lé si terv ki töl té sé nek sza bá lya it kü lön jog sza bály4

tar tal maz za.

Légtérigénylések

77.  §

(1) A lég te rek igény lé se re pü lé si pa rancs alap ján tör -
ténhet.

(2) A ka to nai, valamint a kö zös fel hasz ná lá sú (ka to nai
és pol gá ri) re pü lõt erek rõl üze me lõ lé gi jár mû vek re pü lé si
fel ada ta i hoz szük sé ges lég te re ket a ka to nai lé gi for gal mi
szol gá la tok be je len tõ iro da igény li, majd az igé nyelt lég te -
rek re vo nat ko zó in for má ci ó kat az érin tet tek szá má ra to -
váb bít ja.

(3) A lég te rek igény lé sé nek rend jét kü lön jog sza bály5

sza bá lyoz za.

Repülés Elõtti Tájékoztató Bulletin és a Repülés Elõtti
Tájékoztatás

78.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da a
re pü lést meg elõ zõ en, a lé gi jár mû sze mély ze tek nap ra kész
lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok kal tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben
Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tint ál lít össze, valamint
re pü lés elõt ti tá jé koz ta tást biz to sí t.

(2) A Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin re és a re pü lés
elõt ti tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó elõ írásokat az ICAO
 Annex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku men -
tum 8. fe je zet 8.1. és 8.2. pont ja, valamint a NATO
STANAG 3052 (Ae ro na u ti cal Bri e fing Fa ci li ti es) do ku -
men tum tar tal maz za.

Repülés Utáni Tájékoztatás

79.  §

A re pü lés utá ni tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó elõ írásokat az
ICAO An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku -
men tum 8. fe je zet 8.3. pont ja tar tal maz za.

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

5 A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló
14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let.

80.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka to nai 
lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da el já rá sa i nak rész -
le tes rend jét az üzem ben tar tó sza bá lyoz za.

Együttmûködés

81.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a kü -
lön bö zõ ka to nai lé gi for gal mi szol gá la ti egy sé gek kö zöt ti
együtt mû kö dés so rán a kü lön jog sza bály ban6 fog lal ta kat
figye lembe kell ven ni.

(2) A kü lön bö zõ szol gá la tok kal és szer ve ze tek kel tör té -
nõ együtt mû kö dés rend jét – ha ar ról más jog for rás nem
ren del ke zik – együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban (LoA)
kell sza bá lyoz ni.

Különleges eljárások

82.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da ál tal al kal -
ma zott tech ni kai esz kö zök (pl. AFTN, te le fon) meg hi bá -
so dá sa ese tén kü lön le ges el já rá so kat kell élet be lép tet ni
annak ér de ké ben, hogy a kü lön bö zõ lé gi for gal mi tá jé koz -
ta tá sok kor lá to zott tech ni kai hát tér ese tén is el jus sa nak az
érin tet tek szá má ra.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da kü lön le ges
el já rá sa i nak rend jét az üzem ben tar tó ké zi könyv ben sza bá -
lyoz za.

Egyéb szabályok

83.  §

(1) Az üzem ben tar tó – a jog sza bá lyok ban fog lal ta kon
túl – a ka to nai lég ügyi ha tó ság egyet ér té sé vel, szak uta sí -
tás ban ha tá roz za meg az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt
lég te rek ben vég re haj tott re pü lé sek, ej tõ er nyõs ug rá sok és
az ezzel össze füg gõ te vé keny sé gek irány el ve it, a mû kö dé -
si fel té te le ket és kö ve tel mé nye ket, így kü lö nö sen:

a) a ha de rõ ne mi re pü lõ egy sé gek re pü lé se i nek (ej tõ er -
nyõs ug rá sa i nak) meg szer ve zé sé vel, vég re haj tá sá val, irá -
nyí tá sá val és biz to sí tá sá val kap cso la tos alap el ve ket;

6 A lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.)
 KöViM ren de let 1. szá mú mel lék le te.
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b) a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok ve ze tõ be osz tá sú
sze mé lye i nek és az alá ren delt re pü lõ csa pa tok pa rancs no -
ka i nak re pü lé sei (ej tõ er nyõs ug rá sai) meg szer ve zé sé vel,
biz to sí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos kö tel me it;

c) a re pü lé sek (ej tõ er nyõs ug rá sok) en ge dé lye zé sé nek
és a jo go sult sá gok meg szer zé sé nek irány el ve it;

d) a re pü lé se ket (ej tõ er nyõs ug rá so kat) vég re haj tó és a
re pü lé se ket (ej tõ er nyõs ug rá so kat) köz vet le nül biz to sí tó
ál lo mány igény be vé te lé nek alap el ve it.

(2) Az üze mel te tõ – a vo nat ko zó jog for rá sok figye -
lembe véte lével – az üzem ben tar tó jó vá ha gyá sá val, szak -
uta sí tás ban ha tá roz za meg

a) a fegy ver ne mi al egy sé gek re pü lé sei (ej tõ er nyõs ug -
rá sai) elõ ké szí té sé nek, vég re haj tá sá nak, el len õr zé sé nek,
biz to sí tá sá nak, ki szol gá lá sá nak sza bá lya it;

b) a re pü lé sek (ej tõ er nyõs ug rá sok) en ge dé lye zé sé nek
sza bá lya it és a lé gi jár mû sze mély ze tek el len õr zé sé nek
rend jét;

c) a szak szol gá la ti en ge dé lyek meg szer zé sé re, meg -
hosszab bí tá sá ra és ki ter jesz té sé re irá nyuló re pü lé sek tõl el -
té rõ re pü lé sek bõl tör té nõ ki esé sek idõ tar ta mát, a jo go sult -
sá gok vissza ál lí tá sá nak rend jét a har ci al kal ma zás sze rint;

d) a re pü lé sek (ej tõ er nyõs ug rá sok) min den ol da lú biz -
to sí tá sá ért fe le lõs sze mé lyek, a lé gi jár mû sze mély zet ta gok 
kö tel me it;

e) a re pü lé sek sza bá lya it kü lön le ges kö rül mé nyek kö -
zött (re pü lés nagy ki ter je dé sû víz fe lü let és la kat lan szá raz -
föld fe let t, te vé keny ség rend je tá jé ko zó dás el vesz té se ese -
tén, ve szé lyes idõ já rá si kö rül mé nyek közé ke rü lés stb).

(3) Az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben tör -
té nõ rend vé del mi re pü lé sek vo nat ko zá sá ban az (1)–(2) be -
kez dés ben fog lal ta kat az üze mel te tõ – a ka to nai lég ügyi
ha tó ság ál tal jó vá ha gyott – Ké zi könyv ben ha tá roz za meg.

(4) Az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben tör -
té nõ re pü lé sek sza bá lya i ra – az e ren de let ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek ben – az üzem ben tar tó és üze mel te tõ ál tal
ki adott ma gyar és an gol nyel vû ki kép zé si, üze mel te té si,
mû köd te té si szak uta sí tá sok, mód szer ta ni se géd le tek,
valamint az (1)–(3) be kez dés sze rin ti ké zi köny vek elõ -
írásai az irány adók.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

84.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. AFTN (Ae ro na u ti cal Fi xed Te le com mu ni ca ti on Net -

work): Lé gi for gal mi Ál lan dó he lyû Táv köz lé si Há ló zat je -
lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

2. AIRAC (Ae ro na u ti cal In for mat ion Re gu lat ion and
Cont rol): a lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok azon sza bá lyo zott
és el len õr zött ki adá si rend sze ré nek je lö lé sé re hasz nált rö -
vi dí tés, ahol a lé gi köz le ke dést érin tõ lé nye ges vál to zá so -
kat egy sé ges ha tály ba lé pé si dá tu mok ra ala pít va ad ják ki.

3. Ál la mi re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég tér: az ál lam i
célú lé gi köz le ke dés ál tal spe ci á lis sza bá lyok alap ján
igény be vett meg ha tá ro zott ki ter je dé sû lég tér, amely je -
lent het ka to nai re pü lõ té ri irá nyí tói kör ze tet (MCTR), ka to -
nai kö zel kör ze ti irá nyí tói kör ze tet (MTMA), idõ sza ko san
el kü lö ní tett/kor lá to zott lég te ret, ve szé lyes lég te ret (LH-D) 
és ese ti lég te ret.

4. ASR (Air port Sur ve il lan ce Ra dar): re pü lõ té ri lég tér -
el len õr zõ ra dar.

5. COMAO (Com po si te Air Ope rat ion): ve gyes légi
mû ve le ti kö te lék, amely nagy szá mú, kü lön bö zõ ren del te -
té sû és kü lön bö zõ tí pu sú lé gi jár mû ve ket fog lal ma gá ba.

6. DA/DH (De ci si on Al ti tu de/De ci si on He ight): az el -
ha tá ro zá si ma gas ság je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

7. EUROCONTROL (Eu ro pe an Or ga ni za ti on for the
Sa fety of Air Na vi ga ti on): Euró pai Szer ve zet a Lé gi köz le -
ke dés Biz ton sá gá ért je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

8. Fenn tar tó: az üze mel te tõ – a lé gi jár mû vek üzem -
ben tar tá sá val kap cso la tos jo ga it fel ügye lõ – szak mai elöl -
já ró ja.

9. GAT re pü lé sek (Ge ne ral Air Traf fic – Ál ta lá nos lé gi -
for ga lom): a pol gá ri lég ügyi ha tó ság ál tal ki adott sza bá -
lyok nak és el já rá sok nak meg fele lõen vég re haj tott re pü lé -
sek.

10. Gu ru lás-irá nyí tó gép jár mû (Mars hal ler): olyan
gép ko csi, amely az in du ló és ér ke zõ lé gi jár mû vek gu ru lá -
sát se gí ti elõ kor lá to zott lá tá si vi szo nyok és a gu ru lá si
nyom vo na lak nem-lát ha tó sá ga ese tén, valamint ami kor a
gu ru lás más lé gi jár mû vek vagy aka dá lyok kö ze lé ben tör -
té nik. Nem hi va ta los meg ne ve zé se: Fol low Me Car.

11. Idõ já rá si mi ni mum: a lá tó tá vol ság nak, a pá lya men -
ti lá tás nak, a fel hõ alap nak és a füg gõ le ges lá tás nak,
valamint a szem be-, hát- és ol dal szél össze te võk nek olyan
ér té kei, ame lyek nél még re pül ni le het.

12. Idõ sza ko san kor lá to zott lég tér: az ál lam i re pü lé sek
cél já ra ide ig le ne sen el kü lö ní tett lég tér.

13. Ja ví tás utá ni be re pü lés: az üzem ké pes ség meg ál la -
pí tá sa cél já ból, a lé gi jár mû ja ví tá si tech no ló gi á já ban elõ írt 
ellen õr zõ re pü lés.

14. Ka lib rá ló re pü lés: a föld i te le pí té sû és fe dél ze ti ra -
dar be ren de zé sek, valamint a na vi gá ci ós és pre cí zi ós le -
szál lí tó esz kö zök mû kö dé si pon tos sá gá nak el len õr zé sé re
irá nyuló re pü lés.

15. Ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da
(Mi li ta ry Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces Re port ing
Of fi ce – MILARO): a ka to nai, valamint a kö zös fel hasz ná -
lá sú ka to nai és pol gá ri re pü lõt ere ken a lé gi for gal mi tá jé -
koz ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szol gá lat (re pü lé -
si terv ke ze lé se, re pü lés elõt ti el iga zí tás nyúj tá sa stb.).

16. Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány (Mi li -
ta ry Ae ro na u ti cal In for mat ion Pub li ca ti on – MILAIP): a
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lé gi for ga lom ra néz ve fon tos és tar tós ka to nai lé gi for gal mi
tá jé koz ta tá sok alap ve tõ do ku men tu ma.

17. Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le vél (Mi li -
ta ry Ae ro na u ti cal In for mat ion Cir cu lar – MILAIC): a lé gi -
köz le ke dés biz ton sá gá ra, a lé gi for ga lom ra, a mû sza ki, az
ad mi niszt ra tív vagy jogi ügyek re vo nat ko zó hosszú távú
elõ re jel zés, ma gya rá zó vagy ta nács adó jel le gû tá jé koz ta -
tás és be je len tés, ame lyek MIL NO TAM-ban vagy
 MILAIP-ben tör té nõ ki adá sa nem szük sé ges.

18. Ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat (Mili -
tary Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ce – MILAIS): a lé gi -
köz le ke dés biz ton sá ga, rend sze res sé ge és ha té kony sá ga
ér de ké ben szük sé ges lé gi for gal mi tá jé koz ta tá so kat biz to -
sí tó szol gá lat.

19. Ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat (Mi li ta ry
Air Traf fic Cont rol Ser vi ce – MILATS): a lé gi jár mû vek kö -
zött, a mun ka te rü le ten a lé gi jár mû vek és aka dá lyok kö zött
az össze üt kö zé sek meg elõ zé sé re, valamint a lé gi for ga lom
rend sze res sé gé nek elõ se gí té sé re és fenn tar tá sá ra lét re ho -
zott szol gá lat.

20. Ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat: gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó, valamint
lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot.

21. Ki kép zé si re pü lés: a lé gi jár mû tí pu sá ra vo nat ko zó
ki kép zé si, harc ki kép zé si uta sí tás (vagy ezek alap ján ki dol -
go zott és jó vá ha gyott) sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sa,
mely az ál ta lá nos és a mû ve le ti re pü lé si jár tas ság meg szer -
zé sé re, meg hosszab bí tá sá ra és hely re ál lí tá sá ra irá nyul.

22. Kí sér le ti re pü lés: ellen õr zõ re pü lés új épí té sû, vagy 
je len tõ sen meg vál toz ta tott lé gi jár mû (pro to tí pus) re pü lé si
tu laj don sá ga i nak, pa ra mé te re i nek, lé gi köz le ke dés re való
al kal mas sá gá nak vizs gá la ta cél já ból.

23. Lé gi jár mû kö te lék pa rancs nok: a fel ké szü lés és a
re pü lés ak tív sza ka szá ban a kö te lék ve ze té sé re, irá nyí tá sá -
ra, fel ké szí té sé re ki je lölt sze mély.

24. Lé gi jár mû pa rancs nok: a lé gi jár mû üze mel te tõ je,
vagy ál ta lá nos célú re pü lés ese tén a tu laj do nos ál tal ki je -
lölt lé gi jár mû ve ze tõ, akit a pa rancs no ki te en dõk el lá tá sá -
val és a re pü lés biz ton sá gos vég re haj tá sá val meg bíz nak.

25. Lé gi jár mû sze mély zet: azok a re pü lõ be osz tás ban
levõ sze mé lyek, akik nek a te vé keny sé ge szak szol gá la ti
en ge dély hez kö tött és re pü lés köz be ni funk ci o ná lis kö tel -
me i ket a re pü lés idõ tar ta ma alatt a lé gi jár mû fe dél ze tén
együtt mû kö dés ben lát ják el.

26. Lé gi jár mû sze mély zet igény be vé te li ide je: az ál lam i 
lé gi jár mû szak sze mély ze té nek napi igény be vé te li ide je az
elsõ szá mí tott fék ol dást meg elõ zõ 1 órá tól azon le szál lást
kö ve tõ 1 órá ig ter je dõ idõ tar tam, amely le szál lást köve -
tõen a sze mély zet ré szé re az adott nap ra több re pü lé si fel -
ada tot nem ter vez tek.

27. LoA (Let ter of Ag re e ment): az együtt mû kö dé si
meg álla po dás an gol nyel vû rö vi dí té se.

28. MAP (Mis sed App ro ach Po int): a meg sza kí tott
meg kö ze lí tés kez dõ pont já nak je lö lé sé re hasz nált rövi -
dítés.

29. MILNOTAM (Mi li ta ry No ti ce to Air men): a ka to nai 
lé gi for gal mi szol gá lat, be ren de zés és el já rás lé te sí té sé rõl,
ál la po tá ról, vál to zá sá ról vagy ve szély fenn ál lá sá ról  szóló
ér te sí tés je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés, amely nek idõ ben
való is me re te el en ged he tet le nül szük sé ges a lé gi köz le ke -
dés ben érin tett sze mé lyek ré szé re.

30. MILAIP AMDT (MILAIP Amend ment): a Ka to nai
Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány mó do sí tá sát je lö lõ
an gol nyel vû rö vi dí tés.

31. MILAIP SUP (MILAIP Supp le ment): a Ka to nai Lé -
gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány ki egé szí té sét je lö lõ an -
gol nyel vû rö vi dí tés.

32. Mû ve le ti re pü lés: ki kép zé si kö ve tel mé nye ken ala -
pu ló, nem gya kor ló jel le gû, az alap ren del te tés bõl adó dó
fel ada tok vég re haj tá sá ra irá nyuló re pü lés.

33. NATO Air bor ne Early War ning For ce: a NATO
Ko rai Elõ re jel zõ és Ri asz tó Rend szer kö te lé ké be tar to zó
erõk.

34. NVD (Night Vi si on De vi ces): az éj jel lá tó be ren de -
zé sek kü lön bö zõ faj tá it ma gá ba fog la ló gyûj tõ fo ga lom.

35. OAT (Ope ra ti o nal Air Traf fic – Mû ve le ti lé gi for ga -
lom): a GAT elõ írásoktól el té rõ sza bá lyok és el já rá sok
sze rin ti re pü lé sek je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

36. OAT-C (Ope ra ti o nal Air Traf fic – Com pa tib le): a
pol gá ri lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok ál tal ki adott sza bá lyok
és el já rá sok sze rin ti re pü lés, mely el kü lö ní tett lég te ret nem 
igé nyel és a pol gá ri lé gi köz le ke dés be be il leszt he tõ.

37. OAT-S (Ope ra ti o nal Air Traf fic – Spe ci al): a pol gá -
ri lé gi köz le ke dés be nem il lesz ke dõ, el kü lö ní tett lég té ret
igény lõ spe ci á lis mû ve le ti lé gi for ga lom.

38. PAR (Pre ci si on App ro ach Ra dar): a pre cí zi ós be -
ve ze tõ ra dar je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

39. Rend vé del mi re pü lés: a Lé gi ren dé sze ti Pa rancs -
nok ság szol gá la ti jel le gû re pü lé se.

40. Re pü lés: lé gi jár mû vel a lég tér ben való köz le ke dés
(hely vál toz ta tás), ide ért ve a lé gi jár mû nek a re pü lé si fel -
adat hoz szük sé ges föld i vagy vízi moz gá sát is.

41. Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tás (Pre-Flight Informa -
tion, Pre-Flight Bri e fing): az érin tett kör ze tek re, út vo nal -
sza ka szok ra és re pü lõt erek re vo nat ko zó nap ra kész lé gi for -
gal mi tá jé koz ta tá sok összes sé ge.

42. Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin (Pre-Flight
 Information Bul le tin – PIB): az érin tett kör ze tek re, út vo -
nal sza ka szok ra és re pü lõt erek re vo nat ko zó ér vény ben
lévõ NO TAM-ok és egyéb a lé gi jár mû sze mély ze tek szá -
má ra sür gõs jel le gû tá jé koz ta tá sok össze fog la ló ja.

43. Re pü lé si fel adat idõ já rá si mi ni mu ma: a ki kép zé si
uta sí tás ban meg ha tá ro zott vagy az egyéb fel ada tok biz ton -
sá gos és ered mé nyes vég re haj tá sá hoz szük sé ges leg ala -
cso nyabb fel hõ alap és lá tás tá vol sá gi ér ték.

44. Re pü lés tá jé koz ta tó Ki ad vány (Flight In for mat ion
Pub li ca ti on – FLIP): olyan ki ad vány, amely alap ve tõ ada -
to kat tar tal maz az egyes re pü lõt erek mû sze res in du lá si és
ér ke zé si el já rá sa i ról, az ott el ér he tõ kü lön bö zõ szol gál ta tá -
sok ról, valamint a re pü lõt erek se ma ti kus áb rá ját (aero -
dorme la y o ut/di ag ram) is tar tal maz za.

45. Re pü lé si Terv (Flight Plan – FPL): a lé gi jár mû ve -
ze tõ nek va la mely re pü lés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó szán -
dé ka olyan rész le tes ség gel, amely a nyúj tott lé gi for gal mi
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szol gál ta tá sok szem pont já ból szük sé ges. A lé gi for gal mi
szol gá la ti egy sé gek ren del ke zé sé re bo csá tott, a lé gi jár mû
ter ve zett re pü lé sé re, vagy re pü lé sé nek egy sza ka szá ra vo -
nat ko zó meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás.

46. Re pü lés Utá ni Tá jé koz ta tás (Post Flight Infor -
mation): a lé gi jár mû sze mély ze tek je len té se a lé gi na vi gá -
ci ós be ren de zé sek ál la po tá ról és mû kö dé sé rõl.

47. Re pü lés ve ze tõ (Air Cont rol ler): gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het lõ té ri re pü lés ve ze tõt, kül sõ fel-, le szál ló -
hely re pü lés ve ze tõt, de szant ki ra ká si hely re pü lés ve ze tõt,
a ki zá ró lag rend vé del mi célú ki kép zé si re pü lé sek re pü lés -
ve ze tõ jét, valamint az egyéb spe ci á lis [e ren de let 10.  §
(1) be kez dés sze rin ti] fel ada tok re pü lés ve ze tõ jét, ha a fel -
adat jel le ge azt meg kí ván ja.

48. SRA (Sur ve il lan ce Ra dar App ro ach): a lég tér el len -
õr zõ ra dar be ve ze tés je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

49. SRS (Same Run way Se pa ra ti on): az azo nos fu tó pá -
lyá ra vég sõ meg kö ze lí tést vég re haj tó lé gi jár mû vek kö zöt ti 
el kü lö ní tés re hasz ná la tos rö vi dí tés.

50. SZNL (Sze mély zet Nél kü li Lé gi jár mû): olyan lé gi -
jár mû, amely az in dí tás mód já tól füg get le nül, re pü lé sét a
fe dél ze ten tar tóz ko dó sze mély zet nél kül hajt ja vég re és
újra fel hasz nál ha tó. A sze mély zet nél kü li lé gi jár mû le het
írá nyí tott (SZNL-I) vagy au to nóm (SZNL-A).

51. Szol gá la ti sze mély: a szer ve ze ti ál lo mány táb la sze -
rint be osz tás ban levõ sze mély, aki lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ te vé keny sé get lát el.

52. TP (To uch down Po int): föl det éré si pont.
53. Üzem ben tar tó: az üze mel te tõ köz vet len szol gá la ti

elöl já ró ja.
54. Üze mel te tõ: a lé gi jár mû üze mel te té sé re ki je lölt

állományille té kes szer ve zet.

Hatálybalépés

85.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ ha to dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

(2) Az e ren de let 66.  § a)–e) pont jai, 67.  § c)–e) pont jai,
72–75.  §-ai, to váb bá 78–79.  §-ai 2007. ja nu ár 1-jén lép nek 
ha tály ba.

(3) A 83.  § sze rin ti sza bá lyo zó kat a je len ren de let ki hir -
de té sét kö ve tõ hat hó na pon be lül kell ki ad ni.

(4) Az üzem ben tar tó in téz ke dik a 13/1992. (HK 8.) MH
re pü lõ szem lé lõi in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett Re/1713.
cikk szá mú, Szak uta sí tás a re pü lé sek vég re haj tá sá ra
(URV-92) szol gá la ti könyv, valamint a 136/2002. (HK 23.)

MH lé gi erõ pa rancs no ki in téz ke dés mel lék le te ként ki adott
mó do sí tá sá nak je len ren de let és a 83.  § sze rin ti sza bá lyo zók 
ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg tör té nõ kivoná sára.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Melléklet
a 3/2006. (II. 2.) HM rendelethez

A repülések felosztása rendeltetés
és légtérfelhasználás szerint

Re pü lés ren del te té se GAT OAT-C OAT-S

Ok ta tó re pü lés IGEN IGEN IGEN

Gya kor ló har ci re pü lés NEM IGEN IGEN

Lég vé del mi célú 
re pü lé sek

NEM IGEN IGEN

Át re pü lé sek IGEN IGEN NEM

Ku ta tó-men tõ 
re pü lé sek

IGEN IGEN IGEN

Õr já ra to zás NEM IGEN IGEN

Légi után töl tés NEM IGEN IGEN

Hang se bes ség fe let ti 
re pü lé sek

NEM IGEN IGEN

Be re pü lés IGEN IGEN IGEN

Ka lib rá ló re pü lés IGEN IGEN NEM

Kí sér le ti re pü lés IGEN IGEN IGEN

Nyil vá nos re pü lõ-
ren dez vény

NEM NEM IGEN

Sze mély zet nél kü li 
lé gi jár mû vek re pü lé sei

NEM IGEN IGEN

Rend vé del mi célú 
re pü lé sek

IGEN IGEN IGEN

Te her-sze mély 
de szan to lás

NEM IGEN IGEN

„Nyi tott Ég bolt” 
meg fi gye lõ re pü lés

IGEN NEM NEM
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2006. (II. 2.) KvVM

rendelete

a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított
intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – az ok ta tá si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fe le lõs sé gi
kö ré be tar to zó is ko la rend sze ren kí vül ok tat ha tó ál la mi lag
el is mert szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re
e ren de let mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nye ket jo go sí -
tom fel.

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba. A vizs ga szer ve zé si jo go sult ság 2009. de cem ber 31-ig
ér vé nyes.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a szak mai vizs gák szer ve zé sé re jo go sult in téz mé -
nyek rõl  szóló 5/1998. (II. 20.) KTM ren de let,

b) egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó mi nisz te ri ren -
de le tek mó do sí tá sá ról szó ló 3/2005. (II. 22.) KvVM ren de -
let 2. §-a, va la mint mel lék le te,

c) a szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM ren de let mel -
lék le té nek, a szak mai vizs gák meg szer ve zé sé re fel jo go sí -
tott in téz mé nyek rõl szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM ren -
de let mó do sí tá sá ról szóló 2/2000. (I. 18.) KHVM ren de let
mel lék le té nek, valamint a szak mai vizs gák szer ve zé sé re
fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szóló 23/1997. (XII. 10.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról szóló 5/2002. (I. 25.)
 KöViM ren de let mel lék le té nek „csa tor na mû-ke ze lõ”,
„víz kút fú ró” és „víz mû ke ze lõ” szak ké pe sí tés re vo nat ko zó 
ren del ke zé sei.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelõsségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére feljogosított intézmények a szakképesítések megjelölésével

Szak ké pe sí tés OKJ
azo no sí tó szá ma

Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

In téz mény neve Ré gió

52 7872 01 Bar lan gi ide gen -
ve ze tõ

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

33 5842 01 Csa tor na mû-
ke ze lõ

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál -
ko dá si Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Pe tõ fi S. út 1.

Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kö rö si Cso ma Sán dor
u. 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág

Vá sár he lyi Pál Épí tõ ipa ri és Kör nye zet -
vé del mi-Víz ügyi Szak kö zép is ko la
4400 Nyír egy há za, Vas vá ri Pál u. 16.

Észak-Al föld



Szak ké pe sí tés OKJ
azo no sí tó szá ma

Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

In téz mény neve Ré gió

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

54 5470 01 Kör nye zet- és 
hid ro tech no ló gus

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let
1027 Bu da pest, Fõ u. 68.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.
2509 Esz ter gom-kert vá ros, Wes se lé nyi
u. 35–39.

Kö zép-Ma gyar or szág

Veszp ré mi Egye tem
8201 Veszp rém, Egye tem u. 10.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

33 7898 02 Kör nye zet vé del mi 
la bo ráns

Er dey-Grúz Ti bor Vegy ipa ri és Kör nye -
zet vé del mi Szak kö zép is ko la
4024 Deb re cen, Csa pó u. 29–35.

Észak-Al föld

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

53 5470 03 Kör nye zet vé del mi 
szak elõ adó

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1.

Dél-Al föld

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál -
ko dá si Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Pe tõ fi S. út 1.

Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

Er dey-Grúz Ti bor Vegy ipa ri és Kör nye -
zet vé del mi Szak kö zép is ko la
4024 Deb re cen, Csa pó u. 29–35.

Észak-Al föld
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Szak ké pe sí tés OKJ
azo no sí tó szá ma

Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

In téz mény neve Ré gió

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let
1027 Bu da pest, Fõ u. 68.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

OK-TAT–60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol -
gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.
2509 Esz ter gom-kert vá ros, Wes se lé nyi
u. 35–39.

Kö zép-Ma gyar or szág

Sze ge di Tu do mány egye tem Ju hász 
Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko lai Kar
6725 Sze ged, Bol dog asszony sgt. 6.

Dél-Al föld

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi út 123.

Kö zép-Du nán túl

Vá sár he lyi Pál Épí tõ ipa ri és Kör nye zet -
vé del mi-Víz ügyi Szak kö zép is ko la
4400 Nyír egy há za, Vas vá ri Pál u. 16.

Észak-Al föld

Veszp ré mi Egye tem
8201 Veszp rém, Egye tem u. 10.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Alföld

33 7898 01 Kör nye zet vé del mi 
szak mun kás

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál -
ko dá si Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Petõfi S. út 1.

Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Alföld
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Szak ké pe sí tés OKJ
azo no sí tó szá ma

Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

In téz mény neve Ré gió

21 7898 01 Te le pü lé si 
hul la dék gyûj tõ 
és -szál lí tó

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál -
ko dá si Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Petõfi S. út 1.

Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let
1027 Bu da pest, Fõ u. 68.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

OK-TAT–60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol -
gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.
2509 Esz ter gom-kert vá ros, Wes se lé nyi
u. 35–39.

Kö zép-Ma gyar or szág

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kö rö si Cso ma Sándor
u. 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Alföld

33 7898 03 Te le pü lé si 
hul la dék ke ze lõ

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál -
ko dá si Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Petõfi S. út 1.

Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

Er dey-Grúz Ti bor Vegy ipa ri és Kör nye -
zet vé del mi Szak kö zép is ko la
4024 Deb re cen, Csa pó u. 29–35.

Észak-Al föld

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

OK-TAT–60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol -
gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld

Vá sár he lyi Pál Épí tõ ipa ri és Kör nye zet -
vé del mi-Víz ügyi Szak kö zép is ko la
4400 Nyír egy há za, Vas vá ri Pál u. 16.

Észak-Al föld

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Alföld
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Szak ké pe sí tés OKJ
azo no sí tó szá ma

Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

In téz mény neve Ré gió

33 5842 04 Víz kút fú ró OK-TAT–60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol -
gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld

Vá sár he lyi Pál Épí tõ ipa ri és Kör nye zet -
vé del mi-Víz ügyi Szak kö zép is ko la
4400 Nyír egy há za, Vas vá ri Pál u. 16.

Észak-Al föld

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Alföld

33 5842 05 Víz mû ke ze lõ Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál -
ko dá si Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Petõfi S. út 1.

Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Al föld

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la
3527 Mis kolc, La ta bár End re u. 1.

Észak-Ma gyar or szág

OK-TAT–60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol -
gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kö rö si Cso ma Sándor
u. 9.

Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág

Vá sár he lyi Pál Épí tõ ipa ri és Kör nye zet -
vé del mi-Víz ügyi Szak kö zép is ko la
4400 Nyír egy há za, Vas vá ri Pál u. 16.

Észak-Al föld

„VITUKI” Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl
Dél-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág
Észak-Al föld
Dél-Alföld
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2006. (II. 2.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek

módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – az ok ta tá si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket rendelem el:

1.  §

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let (a továb biak ban: R.) mel lék le -
té nek „kör nye zet- és víz gaz dál ko dá si tech ni kus” szak ké -
pe sí tés re vo nat ko zó címe és fe je ze te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le té ben foglaltak lépnek.

2.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si ága zat ba
tar to zó egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 4/1997. (I. 10.) KTM ren de let
(a továb biak ban: Kr.) mel lék le té nek „kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi szak mun kás”, va la mint „kör nye zet vé del mi
tech ni kus (a szak irány meg je lö lé sé vel)” szak ké pe sí té sek -
re vo nat ko zó cí mei és fe je ze tei he lyé be e ren de let 2. számú 
melléklete lép.
 (2) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék sze rin ti 14. szá mú
kör nye zet vé del mi-víz gaz dál ko dá si szak ma cso port ba tar -
to zó szak ké pe sí té sek kö zül a 33 7898 01 Kör nye zet vé del -
mi szak mun kás szak ké pe sí tés hez meg ha tá ro zott be me ne ti
kom pe ten ci á kat e ren de let 3. szá mú mel lék le te határozza
meg.

3.  §

A Kr. e ren de let 3. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott,
2. szá mú mel lék let tel egé szül ki. Ez zel egy ide jû leg a Kr.
ere de ti mel lék le té nek meg ne ve zé se 1. számú mellékletre
változik.

4.  §

E ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, és a
2006/2007-es tan év tõl kez dõ dõ en kell al kal maz ni. Ez zel
egyidejûleg

a) az R. mel lék le té ben a „kör nye zet- és víz gaz dál ko dá -
si tech ni kus” szö veg rész he lyé be a „víz- és kör nye zet gaz -
dál ko dá si technikus” szövegrész,

b) a Kr. mel lék le té ben a „kör nye zet- és ter mé szet vé del -
mi szak mun kás” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé del mi
szak mun kás” szövegrész
lép.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[Melléklet 
a 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelethez]

VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI 
ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ adatai

1.1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 5842 01
1.2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: víz- és kör nye zet -

gaz dál ko dá si technikus
1.3. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126
1.4. Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 2
1.5. Kép zé si idõ, ma xi má lis óra szám: –
1.6. El mé le ti kép zé si idõ ará nya: 70%
1.7. Gya kor la ti kép zé si idõ ará nya: 30%

II. A szakképesítés egyéb adatai

2.1. A kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges is ko lai és szak -
mai elõ kép zett ség, elõ írt gya kor lat: érett sé gi vizsga

2.2. Pá lya al kal mas sá gi, il let ve szak mai al kal mas sá gi
kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel ni: –

2.3. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma: –
2.4. Szint vizs ga: –

III. A szakképesítés munkaterülete

3.1. A szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ mun ka kö rök
 

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma meg ne ve zése

3129 Víz- és kör nye zet gaz dál ko dá si tech ni kus

3.2. A szak ké pe sí tés sel ro kon mun ka kör, fog lal ko zás
 

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma meg ne ve zése

3129 Egyéb tech ni kus
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3.3. A mun ka te rü let rö vid, jel lem zõ le írá sa
 

– Víz raj zi mé rõ tech ni ku si fel ada tok el lá tá sa.
– Te rü le ti víz gaz dál ko dá si üze mel te té si fel ada tok – be -

osz tott ként – megoldása.
– Kör nye zet ba rát víz kár el há rí tá si lé te sí té si mun kák

tech ni ku si feladatai.
– Csa tor ná zá si rend sze rek üze mel te té se.
– Szenny víz tisz tí tó te le pek üze mel te té se.
– Víz el lá tá si há ló zat és mû tár gya i nak üze mel te té se.
– Víz tisz tí tó te lep üze mi fel ada tai tech ni ku si szinten.
– Víz épí té si be osz tott tech ni ku si fel ada tok el lá tá sa.
– Kis te le pü lé si kör nye zet vé del mi ha tó sá gi fel ada tok

ellátása.
– Víz szennye zés el le ni meg elõ zés és vé de ke zés.

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

4.1. A fog lal ko zás gya kor lá sa so rán elõ for du ló leg fon -
to sabb fel ada tok

4.1.1. Víz gaz dál ko dá si fel ada tok
Az idõ já rá si ele mek mé ré se és az ada tok fel dol go zá sa.
– A víz ter mé sze ti kör for gá sá nak meg is me ré se, víz ház -

tar tás.
– A fel szí ni vi zek jel lem zõ i nek is me re te: a me der, a

víz ál lás, a víz ho zam, a hor da lék, a jég kép zõ dés. Ál ló vi -
zek, fo lyó vi zek.

– Az eró zió fo lya ma ta.
– A fel szín alat ti vi zek faj tá i nak is me re te, for rá sok.
Hid ro met ria.
– Víz ál lás ész le lés.
– Me der fel vé te li mó dok.
– Víz ho zam mé ré si mó dok: ese ti mé ré sek, fo lya ma tos

víz ho zam-nyil ván tar tás. Víz ho zam mé rés mû tár gyak kal.
– Hor da lék mé ré si mó dok.
– Adat hi ány pót ló el já rá sok.
Víz mi nõ ség.
– A víz fi zi kai és ké mi ai jel lem zõi.
– A víz bi o ló gi ai és bak te ri o ló gi ai jel lem zõi.
Hid ra u li ka.
– Hid ro sta ti ka.
– Hid ro di na mi ka. Ki fo lyás edény bõl. Mû tárgy hid ra u -

li ka.
– Szi vár gás hid ra u li ka.
Te rü le ti víz gaz dál ko dá si fel ada tok:
– A víz hasz no sí tás és víz kár el há rí tás.
– Tá ro zás: cé lok, tá ro zó faj ták, mû tár gyak. Tá ro zók

üze mel te té se. A tá ro zás ha tá sa víz rend szer ben, kör nye zet -
ben.

– Víz lép csõk: a lé te sí tés cél jai, faj tái, mû tárgy is me ret.
Ví zi köz le ke dés. A víz lép csõ ré sze i nek üze mel te té se. A
víz lép csõk já ru lé kos lé te sít mé nyei. Kör nye ze ti ha tá sok.

– Víz erõ hasz no sí tás: alap fo gal mak, tur bi na faj ták. Víz -
erõ mû vek faj tái. Szi vattyús ener gia tá ro ló. Kör nye ze ti ha -
tá sok.

– Domb vi dé ki víz ren de zés: a víz ren de zés cél ja. Eró -
ziós fo lya mat. Lej tõk víz ren de zé se: mû sza ki be avat ko zá -
sok. Víz mo sás ren de zés: víz mo sás ki ala ku lá sa, a ren de zés
mód sze rei, mû tár gyai, bio tech no ló gi ai mód sze rek.

– Pa tak sza bá lyo zás: A víz fo lyás ter mé sze tes ál la po tá -
nak jel lem zõi, hor da lék moz gás. Ren de zé si el vek, mû tár -
gyak. Kör nye zet ba rát meg ol dá sok.

– Bel te rü le ti víz ren de zés: Cé lok, mû sza ki meg ol dá sok. 
Az épí tett kör nye zet el vá rá sai.

– Sík vi dé ki víz ren de zés: A ter mé sze tes ál la pot. A le -
csa po lás és ta laj víz szint-sza bá lyo zás alap el vei. Bel víz el -
ve ze tés, bel víz vé de ke zés.

– Fo lyó- és tó sza bá lyo zás: A ter mé sze tes ál la po tú fo -
lyó. Sza bá lyo zá si cé lok, alap el vek, mû tár gyak. Kot rá sok.
Ví zi köz le ke dés: ví zi út ki ala kí tá sa, mû tár gyai. Ha jó út ki tû -
zés. Ha jó csa tor nák. Ál ló vi zek ter mé sze tes ál la po ta, a sza -
bá lyo zás cél jai, mód jai. Kör nye zet ba rát meg ol dá sok.

– Ár men te sí tés, ár víz vé de lem. Ár víz ke let ke zé se. Az
ár víz vé del mi töl tés. Ár víz vé del mi ké szült ség. Ár ví zi je -
len sé gek és el há rí tá si mód sze re ik. Víz mi nõ sé gi kár el há rí -
tás.

– Ön tö zés: szük sé ges sé ge, cél ja, mód sze rei. Ön tö zõ víz 
be szer zé se, víz szét osz tás, mû tár gyak, mû vek.

– Ha las ta vak: tí pu sok, víz igény, víz el lá tás, üzem.
– Hé víz hasz no sí tás.
Te le pü lé si víz gaz dál ko dá si fel ada tok:
– Víz- és szenny víz vizs gá la tok. A víz vizs gá la tok

elem zé si mód jai. Víz- és szenny víz ké mi ai jel lem zõk meg -
ha tá ro zá sa. Bi o ló gi ai víz vizs gá la tok.

– Víz el lá tás: Alap fo gal mak. Víz be szer zés. A víz ke ze -
lés alap mû ve le tei és mû tár gyai. Víz ter me lés – szál lí tás –
el osz tás fel ada tai és mû tár gyai.

– Csa tor ná zás: cé lok, alap fo gal mak. Csa tor ná zá si
rend sze rek mé re te zé se. Csa tor na há ló zat ele mei és mû tár -
gyai. Csa tor na há ló zat üze mel te té se.

– Szenny víz tisz tí tás: Me cha ni kai tisz tí tás és mû tár -
gyai. A bi o ló gi ai tisz tí tás be ren de zé sei. Az iszap ke ze lés
be ren de zé sei. Kis szenny víz tisz tí tó be ren de zé sek. Fer tõt -
le ní tés.

– Für dõk: faj tái, víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, üze mel -
te tés.

4.1.2. Föld mé ré si fel ada tok
– Alap fo gal mak.
– Víz szin tes mé ré sek:

= hossz mé rés, szög ki tû zés,
= de rék szö gû ko or di ná ta mé rés.

– Szög mé rés: a te o do lit hasz ná la ta, szög mé rés te o do -
lit tal. Irány mé rés.

– Alap pont sû rí té sek.
– Ma gas ság mé rés: A szin te zés alap el ve, a mû szer és

tar to zé kai. Vo nal- és te rü let szin te zés. Hossz- és ke reszt -
szel vény szin te zés. Tri go no met ri ai ma gas ság mé rés. Kör -
ív ki tû zés.

– Ta hi met ria: a ta hi met ria, a mé rés vég re haj tá sa.
– Mé ré si ada tok fel dol go zá sa.
– Fo tog ram met ria.
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4.1.3. Kör nye zet vé del mi fel ada tok
Rend szer tan és öko ló gia
– Rend szer ta ni alap fo gal mak.
– Nö vény rend szer tan.
– Ál lat rend szer tan.
– Öko ló gi ai alap fo gal mak.
– Öko ló gia.
Ter mé szet vé de lem
– Fel ada tok. Vé den dõ ér té kek meg is me ré se. Ter mé -

szet vé del mi te vé keny sé gek. Ha tó sá gi fel ada tok. Nem ze ti
park, táj vé del mi kör zet.

– Ter mé szet vé del mi te rü let, fo ko zot tan vé dett te rü let
jel lem zõi.

Épí tett kör nye zet vé del me
– Épí té szet tör té net. Népi épí té szet ha zai táj egy sé gen -

ként.
– A mû em lék vé de lem és fel ada tai. Te le pü lés és te rü let -

fej lesz tés.
Glo bá lis kér dé sek
– Né pe se dés, ipa ri ci vi li zá ci ós ha tá sok, észak–dél

prob lé ma, tró pu si esõ er dõk, idõ já rá si kér dé sek, ener gia.
A föld vé del me
– Ter mõ föld vé del me.
– Ta laj vé del me: szennye zõ dés és ká ros ter mé sze ti fo -

lya ma tok el len.
– Ás vá nyi kin csek vé del me.
– Re kul ti vá ció.
A le ve gõ tisz ta sá gá nak vé del me
– Lég szennye zõ anya gok, ész le lés, mé rés. Mû sza ki

meg ol dá sok a szennye zés csök ken té sé re. Jogi sza bá lyo -
zás, ha tó sá gi fel ada tok.

A zaj és rez gés el le ni vé de lem
– Alap fo gal mak. A kör nye ze ti zaj mé ré se.
– Jogi sza bá lyo zás, ha tó sá gi fel ada tok.
Hul la dék gaz dál ko dás.
– Hul la dék faj ták.
– Ha zai hely zet.
A szi lárd te le pü lé si hul la dék: a vá ro si sze mét össze té te -

le, a köz szol gál ta tás szer ve ze te, szál lí tás. A kom mu ná lis
hul la dék le ra kó he lyei. Kom mu ná lis hul la dék mûvi ár tal -
mat la ní tá sa. Jogi sza bá lyo zás, ha tó sá gi fel ada tok.

– Ter me lé si, ipar i hul la dé kok: tech no ló gi ák, jogi sza -
bá lyo zás.

– Ve szé lyes hul la dé kok: ár tal mat la ní tá si mó dok, ve -
szé lyes sé gi ka te gó ri ák. Nyil ván tar tás, jogi sza bá lyo zás,
ha tó sá gi fel ada tok.

– Hul la dék hasz no sí tás.
– Vi ze ink kör nye zet vé del me.
Vé dett te rü le tek vízi mun kái. Víz fo lyá sok kör nye zet be

illõ sza bá lyo zá sa. Kör nye zet ba rát tó sza bá lyo zás. Víz mi -
nõ sé gi kár el há rí tás. Hid ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor -
lat. Bak té ri u mok vizs gá la ta. Mo sza tok, gom bák, os to ro -
sok vizs gá la ta. Ke re kes fér gek, al só ren dû rá kok vizs gá la ta. 
Ha lak és pu ha tes tû ek. Vízi ro va rok. Bi o ló gi ai víz min ták
ke ze lé se. Víz mi nõ sí tõ vizs gá la tok.

4.1.4. Szá mí tás tech ni kai fel ada tok
A szá mí tó gép fej lõ dé sé nek tör té ne te:
– Hard ver alap is me re tek. IBM PC kom pa ti bi lis gé pek

fel épí té se.
Kül sõ pe ri fé ri ák.
Az ope rá ci ós rend szer, a DOS.
Há ló za ti alap is me re tek. A SUPERVISOR fel ada tai.
Uti lity prog ra mok.
Ví ru sok a szá mí tó gép ben.
Szoft ver vé de lem.
Mic ro soft Win dows ope rá ci ós rend szer.
Word for Win dows.
Szö veg szer kesz tõk, ki ad vány szer kesz tõk:
– Prog ra mo zá si is me re tek
Az Au to CAD alap jai, rajz ké szí tés.
A mû sza ki Hid ro ló gia prog ram cso mag.
A tér in for ma ti ka alap jai. Tér ké pé szet, di gi ta li zá lás.
A tér in for ma ti ka fel hasz ná lá sa.
Te re pi adat gyûj tõ rend sze rek.
Faj ták, ada tok fel dol go zá sa.

4.1.5. Épí té si is me re tek fel ada tok
– Mû sza ki ge o ló gi ai és ta laj tan.
Ás vá nyok és kõ ze tek.
Ta la jok tí pu sai, ta laj osz tá lyok. Ta la jok fi zi kai és me -

cha ni kai tu laj don sá gai.
Épí tõ ipa ri anyag tan:
Ke rá mi ák faj tái, mû sza ki tu laj don sá gai.
Épí tõ fák faj tái, fi zi kai és me cha ni kai tu laj don sá gai.
Rõ zse, gyep, nád és egyéb bio tech ni kai kör nye zet ba rát

víz épí té si anya gok.
– Fé mek, az acél és alu mí ni um fel hasz ná lá sa.
– Kö tõ anya gok: mész, gipsz, ce ment. Ce ment vizs gá la -

tok, faj ták.
– Be to nok: Be ton és vas be ton faj ták, je lö lé sek. A be ton 

tu laj don sá gai. Be ton elõ re gyár tás.
Fe szí tett be ton.
– Az beszt ce ment, a fel hasz ná lás kör nye zet egész ség -

ügyi prob lé mái.
– Ha bar csok, osz tá lyo zás, tu laj don sá gok.
– Mû anya gok.
– Fe ke te kö tõ anya gok, szi ge te lõ anya gok.
– Fes té kek.
– Kõ mû ves mun kák:
Szer szá mok.
Ki tû zé sek.
Te her hor dó szer ke ze tek.
Kõ- és tég la kö té sek. Elõ re gyár tott nagy ele mek. Pil lé -

rek, osz lo pok. Ko szo rúk, át hi da lá sok. Fö dé mek. Er ké lyek, 
fo lyo sók, lép csõk. Vá lasz fa lak, ké mé nyek, szel lõ zõk. Fe -
lü let kép zé sek, va ko la tok. Fa la zá si mun kák se géd szer ke -
ze tei, áll vá nyok. Fe dél szer ke zet. Fa fe dél szer ke ze tek, fe -
dél szé kek.

– Ala po zá sok:
Sí ka la pok, mély ala pok: cö löp-, kút-, szek rény-ke szon.
Rés fa lak.
Mun ka tér víz te le ní té sek.
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Dú co lá sok faj tái.
Szád fal ké szí tés.
Szi ge te lé sek.
– Zsa lu zás:
Zsa lu za tok anya gai, fa zsa lu za tok, nagy táb lás zsa lu za -

tok.
Föld mû vek épí té se.
Med rek lé te sí té se.
Hid ro me cha ni zá ció.
Te rep ren de zés.
Töl tés épí té sek.
– Bio épí té si tech no ló gi ák: gyep ta ka rók, nád, fûz te le -

pí té se.
– Gra vi tá ci ós csõ ve ze ték épí té se.
– Szi vattyú te le pek.
– Szenny víz tisz tí tó te le pek.
– Kõ mû vek és part bur ko la tok. Part fa lak, ki kö tõk épí -

tése.
– Nyo mó csõ ve ze ték épí té se.
– Víz adó ku tak és víz ki vé te li mû vek.
– Út épí té si és híd épí té si alap fel ada tok.
– Könnyû szer ke ze tes épí tés tech no ló gia.

4.1.6. Áb rá zo ló ge o met ri ai és mû sza ki raj zi fel ada tok
Tér ge o met ri ai ala pok.
– Tér ele mek és köl csö nös hely ze tük.
– Tér ele mek haj lás szö ge.
– Tér ele mek tá vol sá ga.
Áb rá zo ló ge o met ria.
– Kép al ko tá si mód sze rek.
– Két kép sí kos áb rá zo lás: pont, egye nes, sík áb rá zo lá sa.
– Sík és egye nes met szés pont ja, két sík met szés vo na la.
– Sí ka la pú tes tek sík met sze te és át ha tá sa.
– Gör be vo na lak áb rá zo lá sa, gör bült fe lü le tek, for gás -

fe lü le tek.
– Fe lü le tek ki fej té se.
Mé rõ szá mos áb rá zo lás.
– Tér ele mek áb rá zo lá sa.
– Két sík met szés vo na la, transz ver zá li sok.
– Te rep fel ada tok, föld mun ká la tok.
Axo no met ri kus áb rá zo lás.
– Gya kor la ti ten gely ke resz tek.
– Mû sza ki rajz.
– Szab vány írás.
– Raj zi szel vé nyek. Vo nal vas tag sá gok, mé ret arány,

kó tá zás.
– Alap rajz, met sze tek, né zet, axo no met ri kus kép.
– Épü let met szet.
– Víz épí té si mû tárgy áb rá zo lá sa.
– Föld mun ka terv: hely szín rajz, hossz-szel vény, ke -

reszt szel vé nyek.
– Ku ba tú ra szá mí tás.
– Tér ké pé sze ti raj zok.
– Au to CAD al kal ma zá sok – szá mí tó gé pes ter ve zés.

4.1.7. Gé pé sze ti is me re tek fel ada tai
4.1.8. Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si és jogi is me re tek fel -

ada tai
– Gaz da sá gi is me re tek.
A gaz da ság szek to rai.
A gaz da sá gi nö ve ke dés.
A gaz da sá gi élet sze rep lõi: az ál lam, a költ ség ve té si in -

téz mé nyek, a vál la la tok (ál la mi, szö vet ke ze ti, ma gán),
gaz da sá gi tár sa sá gok. A kü lön bö zõ egy sé gek gaz dál ko dá -
sa.

Kal ku lá ció.
Épít mé nyek be ru há zá sa, fenn tar tá sa.
Vál lal ko zás: alap fo gal mak, pi a ci me cha niz mus, pénz -

gaz dál ko dás.
Adó rend szer.
– Jogi is me re tek: Er kölcs és jog. Jog sza bá lyok, jog al -

kal ma zás, jog vi szony. Pol gá ri jogi alap fo gal mak. Szer zõ -
dé sek.

– Igaz ga tá si is me re tek: Igaz ga tás faj tái. Ál lam igaz ga -
tá si el já rá sok. Víz ügyi szak igaz ga tás.

Kör nye zet vé del mi szak igaz ga tás.

4.1.9. Sta ti ka és szi lárd ság tan fel ada tai
– Sta ti ka
Alap fo gal mak. Kö zös met szés pon tú erõk. Erõ rend sze -

rek. Egyen súly.
Tar tó szer ke ze tek. Tá masz erõ. Bel sõ erõk. Rá csos tar -

tók. Ter hek és ha tá sok.
– Szi lárd ság tan
Alap fo gal mak. Ke reszt met sze ti jel lem zõk. Hú zás. Nyo -

más. Nyí rás, haj lí tás.
– Vas be ton szer ke ze tek: Alap tu laj don sá gok. Vas be ton

rúd szer ke ze tek. Vas be ton fe lü let szer ke ze tek. Föld mû vek.
Ta laj me cha ni kai jel lem zõk. Ré zsû ál lé kony ság.

Föld nyo más. Ala po zá sok szi lárd ság ta ni mé re te zé se.
 

4.2. Kö ve tel mé nyek

4.2.1. Víz gaz dál ko dá si té ma kör el mé le ti kö ve tel mé nyei
– Az idõ já rá si ele mek is me re te. Az ele mi adat fel dol go -

zás – idõ sa rok, te rü le ti el osz lás – is me re te.
A csa pa dék kal kap cso la tos fo lya mat ér tel me zé se.
– A víz ter mé sze ti kör for gá sá nak elem zé se, a víz ház -

tar tás ele me i nek is me re te. A me der, a víz ál lás, a víz ho zam, 
a hor da lék, a jég kép zõ dés ér tel me zé se, a fo lya ma tok
össze füg gé se i nek be mu ta tá sa.

Az ál ló vi zek és fo lyó vi zek jel lem zé se.
A fel szín alat ti vi zek rend sze re zé se, a for rá sok is mer te -

té se.
4.2.1.1. Hid ro met ria
– A víz ál lás ész le lés rész le tes is me re te, az ada tok ér té -

ke lé se ön ál ló al kal ma zás szint jén.
A me der fel vé te li mó dok rész le tes is me re te, a fel vé te lek

meg szer ve zé se, az ada tok ér té ke lé se, fel dol go zá sa ön ál ló
al kal ma zás szint jén. Az ese ti víz ho zam mé ré si mó dok
rész le tes is me re te, a mé ré sek meg szer ve zé se, adat ér té ke -
lés és fel dol go zás ön ál ló al kal ma zás szint jén.

Is mer ni kell a víz ho zam mé rést mû tár gyak kal.
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A hor da lék – le beg te tett, gör ge tett – mé ré si mód sze re i -
nek is me re te. A jég mé rés is me re te.

A ta laj víz ku tak mé ré si el já rá sá nak is mer te té se.
4.2.1.2. Hid ro grá fia
– A víz ál lás ada tok rend sze re zé se az ele mi adat fel dol -

go zá si el já rá sok is me re te: víz ál lás, idõ sor, gya ko ri sá gi,
tar tós sá gi adat fel dol go zás.

A víz ho zam gör be ön ál ló el ké szí té se, a mér ce kap cso la ti 
vo nal ön ál ló el ké szí té se.

Hid ro ló gi ai hossz-szel vény szer kesz té se. Víz kész let -
gaz dál ko dá si hossz-szel vény is me re te.

Cser mák-kép let, ra ci o ná lis víz ho zam szá mí tá si mód szer 
ön ál ló vég re haj tá sa.

Szá mí tó gé pes adat fel dol go zás is me re te.
4.2.1.3. Víz mi nõ ség
A víz fi zi kai és ké mi ai jel lem zõ i nek rend sze re zé se, fel -

so ro lá sa, az egyes jel lem zõk le írá sa.
A víz bi o ló gi ai és bak te ri o ló gi ai jel lem zõ i nek rend sze -

re zé se, fel so ro lá sa, az egyes jel lem zõk le írá sa.
4.2.1.4. Hid ra u li ka
A hid ro sta ti kai fi zi kai je len sé gek elem zé se, az Eu ler-té -

tel ér tel me zé se, a víz nyo más áb rák szer kesz té se, nyo mó erõ 
szá mí tás.

A Ber no ul li-té tel ér tel me zé se sza bad fel szí ni víz moz -
gás és nyo más alat ti víz moz gás ese tén.

Vesz te sé gek szá mí tá sa, mé re te zé si fel ada tok ön ál ló
vég re haj tá sa. Az edény bõl való ki fo lyás ér tel me zé se, mû -
tárgy hid ra u li kai alap össz füg gé sek is me re te, al kal ma zás
mé re te zé si víz ho zam szá mí tá si ese tek ben.

A ta laj víz moz gás (Darcy-tör vény) is me re te, ku tak víz -
adó ké pes sé gé nek szá mí tá sa.

4.2.1.5. Te rü le ti víz gaz dál ko dás
– A víz hasz no sí tá si és víz kár el há rí tá si te vé keny sé gek

fel so ro lá sa, jel lem zé se.
4.2.1.6. Tá ro zás
– A tá ro zá si komp lex cé lok fel so ro lá sa a tá ro zók faj tá i -

nak elem zé se. A tá ro zás mû tár gya i nak áb rá zo lá sa, rend -
sze re zé se a tá ro zók üze mi fel ada ta i nak is mer te té se. A víz -
já rá si és kör nye ze ti ha tá sok elem zé se.

4.2.1.7. Víz lép csõk
– A komp lex hasz no sí tás fel so ro lá sa, elem zé se.
A mû tár gyak fel is me ré se. A vízi köz le ke dés fel té te le i -

nek is me re te. A víz lép csõk üze mel te té sé nek be mu ta tá sa, a 
já ru lé kos lé te sít mé nyek fel so ro lá sa. A víz lép csõ kör nye -
ze ti ha tá sa i nak elem zé se.

4.2.1.8. Víz erõ-hasz no sí tás
– A ví zi ener gia-hasz no sí tás alap ja i nak is me re te.
A tur bi na faj ták fel is me ré se. A vízi erõ mû vek fel so ro lá -

sa esés alap ján. Kör nye ze ti ha tá sok elem zé se.
4.2.1.9. Domb vi dé ki víz ren de zés
– Az eró zi ós fo lya mat be mu ta tá sa. A lej tõk ren de zé sé -

nek mû sza ki meg ol dás fel so ro lá sa.
A víz mo sás ren de zés mû tár gya i nak is me re te, az épí té si

anya gok is me re te, a bio tech ni ka al kal ma zá sá nak be mu ta -
tá sa.

4.2.1.10. Pa tak sza bá lyo zás
– A sza kasz jel leg, a hor da lék moz gás össze füg gé se i nek 

elem zé se. A sza bá lyo zá si mû tár gyak áb rá zo lá sa, a hely -
szín rajz, hossz- és ke reszt szel vé nyek áb rá zo lá sa. A sza bá -
lyo zá si el vek is me re te.

4.2.1.11. Bel te rü le ti víz ren de zés
– Cél ja i nak is me re te. Mû sza ki meg ol dá sok fel so ro lá sa. 

A bel víz öb lö ze tek ki ala ku lá sá nak is mer te té se. A le csa po -
lás, bel víz el ve ze tés elem zé se. A bel víz öb lö zet mû tár gya i -
nak fel so ro lá sa és fel is me ré se. A kár el há rí tás – vé de ke zés
is mer te té se.

– A ter mé sze tes ál la po tú fo lyó jel lem zé se. A sza bá lyo -
zás cél ja i nak is me re te, a sza bá lyo zá si terv ké szí tés be mu ta -
tá sa. A hossz- és ke reszt irá nyú sza bá lyo zá si mû vek áb rá -
zo lá sa.

A kot rá si mun kák is mer te té se.
– A ha jó út ki tû zés is mer te té se.
– A ha jó csa tor nák is mer te té se.
– A ter mé sze tes ál la po tú ál ló vi zek faj tá i nak fel so ro lá -

sa, fel isza po ló dás, eró zió ha tá sa i nak elem zé se. A tó sza bá -
lyo zás mû tár gya i nak fel so ro lá sa.

– Az ár vi zek ke let ke zé sé nek elem zé se.
Ár víz men te sí tõ mód sze rek le írá sa. Az ár víz vé del mi töl -

tés ha zai szab vá nyá nak is me re te.
Töl tés tí pu sok áb rá zo lá sa. Ké szült sé gi fo ko za tok jel -

lem zé se. Az ár ví zi je len sé gek elem zé se, a vé de ke zés mû -
sza ki meg ol dá sa i nak is mer te té se.

– Leg gya ko ribb víz szennye zé sek fel so ro lá sa, a
szennye zõ ha tá sok elem zé se.

Ha vá ria jel le gû víz szennye zés ese tén al kal ma zott mód -
sze rek is mer te té se.

– A csa pa dék idõ be ni el osz lá sa és a víz igény elem zé se.
– Ön tö zé si mó dok is me re te.
Az ön tö zõ víz mennyi sé gi és mi nõ sé gi jel lem zés, be -

szer zé si mó dok is me re te. A csa tor nák, csõ ve ze té kek, mû -
tár gyak és sze rel vé nyek funk ci o ná lis is mer te té se és áb rá -
zo lá sa. Az ön tö zé si üzem meg szer ve zé se, az ön tö zõ víz
mé ré sé nek is me re te.

– A ha las ta vak rend sze re zé se, a tó tí pu sok fel is me ré se,
a mû tár gyak áb rá zo lá sa. Tó gaz da ság üze mé nek ismerte -
tése.

– Ha zai hé vi zek jel lem zé se. Hasz no sí tá si le he tõ sé gek
fel so ro lá sa.

– Te le pü lé si víz gaz dál ko dás
Víz min ta vé tel és tar tó sí tás sza bá lya i nak is me re te. Az

elem zés mód sze re i nek be mu ta tá sa, víz ké mi ai la bo ra tó ri u -
mi el já rá sok is me re te.

A bi o ló gi ai víz vizs gá la tok meg szer ve zé se és is mer te té -
se.

A te le pü lé si víz igény elem zé se. A fel szí ni és fel szín
alat ti víz be szer zés mû tár gya i nak is me re te, a fo lya ma tok
elem zé se, a ke ze lés mû tár gya i nak áb rá zo lá sa. A víz el osz -
tás há ló za tá nak elem zé se, vesz te ség, nyo más, mû tár gyak,
sze rel vé nyek, üzem szem pont já ból. A tá ro lás mû tár gya i -
nak üze me és áb rá zo lá sa. Víz mû üze mek be mu ta tá sa, hi -
ba fel tá rás és -el há rí tás fel ada ta i nak is me re te.
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– A te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ke let ke zé sé nek és
össze té te lé nek elem zé se.

Csa tor ná zá si rend sze rek is mer te té se. Csa tor na mé re te -
zé si el já rá sok is me re te. Az egye sí tett és el vá lasz tó rend -
szer mû tár gya i nak áb rá zo lá sa. A csa tor na kar ban tar tás fel -
ada ta i nak is me re te. A hi ba el há rí tás meg szer ve zé se, a
mun kák be mu ta tá sa.

– A te le pü lé si szenny víz össze té te lé nek fel so ro lá sa. A
szenny víz tisz tí tá sá nak tech no ló gi ai áb rá zo lá sa. A me cha -
ni kai tisz tí tás bi o ló gi ai, ké mi ai lé pé se i nek fel so ro lá sa, a
tisz tí tá si lé pé sek elem zé se, a mû tár gyak áb rá zo lá sa, a fo -
lya ma tok ér tel me zé se.

A ki nyert rács sze mét, ho mok, zsír, olaj, ben zin, iszap
ke ze lé sé nek is mer te té se, a mû tár gyak áb rá zo lá sa.

Kis szenny víz tisz tí tó be ren de zé sek is mer te té se.
A fer tõt le ní tés is mer te té se. Na gyobb tisz tí tó he lyek is -

me re te.
– A für dõk faj tá i nak is mer te té se. A gyógy tisz ta sá gi,

strand für dõk rend sze re zé se, a für dõ üzem le írá sa. A víz mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nyek is me re te, a víz meg for ga tás le írá sa.

4.2.2. A Víz gaz dál ko dás té ma kör gya kor la ti kö ve tel -
mé nyei

– Hid ro me te o ro ló gi ai mû szer kert üze mel te té si fel ada -
ta i nak is me re te.

Csa pa dék ész le lés vég re haj tá sa omb ro mé ter, omb rog -
ráf.

Hó mé rés.
Hõ mér sék let ész le lé sek vég re haj tá sa: ta laj-, víz-, le ve gõ 

hõ mér sék let.
Lég nyo más mé ré se.
Pá rol gás mé ré se, pá ra tar ta lom mé ré se.
Szél mé rés.
Be szi vár gás mé ré se.
A mû sze rek hi bá i nak fel is me ré se.
Jegy zõ köny vek ké szí té se.
Mé ré si ada tok el len õr zé se.
Ele mi adat fel dol go zá sok vég re haj tá sa, adat el len õr zé se.
– A ter mé sze tes ál la pot – me der, hor da lék, jég vi szo -

nyok – meg fi gye lé se.
Eró zió je len sé ge i nek meg fi gye lé se.
– A lap víz mér ce és raj zo ló víz mér ce te le pí té sé nek vég -

re haj tá sa, ész le lé sek, jegy zõ köny ve zés.
A med rek fel vé te lé nek meg szer ve zé se, a mun ka ön ál ló

vég re haj tá sa, jegy zõ könyv ké szí té se.
A szon dir ta chio gra fi kus me der fel vé tel meg te kin té se.
Echo lot, echog ráf ada tok fel is me ré se, ér té ke lé se.
Kö bö zés, víz ho zam mé rés ön ál ló meg szer ve zé se, vég re -

haj tá sa.
Hí gu lá sos víz ho zam mé rés meg te kin té se.
– For gó szár nyas víz se bes ség mé rõ mû szer ön ál ló hasz -

ná la ta, egy sze rû hi ba ja ví tá sa, kar ban tar tá sa. A mû szer rel
víz ho zam mé rés meg szer ve zé se, ön ál ló vég re haj tá sa, jegy -
zõ köny ve zé se.

Víz ho zam mé rõ mû tár gyak fel is me ré se, a mû tárgy hi te -
le sí tés vég re haj tá sa.

Le beg te tett hor da lék min ta vé te le, a min ta elem zé se.

Ta laj víz szint-ész le lõ kút víz ál lás ész le lé se.
– Víz ho zam gör be szer kesz té se.
Gya ko ri ság, tar tós sá gi gör be szer kesz té se. Hid ro ló gi ai

hossz-szel vény szer kesz té se.
Ár víz szá mí tá si kép le tek al kal ma zá sa mé re te zé si fel ada -

tok ban.
– Víz min ta vé tel vég re haj tá sa. Víz mi nõ sé gi laborató -

riumi meg fi gye lé sek és víz mi nõ sí tõ mé ré sek.
– Sza bad fel szí ni víz moz gás be mu ta tá sa üveg csa tor ná -

ban.
Mû tárgy hid ra u li kai meg fi gye lé sek.
Edény bõl való ki fo lyás kí sér le ti be mu ta tá sa.
Nyo más alat ti víz moz gás vesz te ség be mu ta tá sa és mé ré -

se la bo ra tó ri u mi mo del len.
Szi vár gás hid ra u li kai je len sé gek meg fi gye lé se la bo ra tó -

ri u mi szi vár gá si me den cé ben.
– Tá ro zók és víz lép csõk meg te kin té se ta nul má nyi

szem lén.
Víz mo sás ren de zõ mû tár gyak fel is me ré se.
Pa tak sza bá lyo zá si terv ké szí té se.
Bel te rü le ti víz rend sze ri terv fel is me ré se.
– Bel víz ren de zé si terv is me re te.
Ter mé sze tes ál la po tú fo lyó tör vényszerûségeinek meg -

fi gye lé se te rep asz ta lon, ta nul má nyi szem lén.
A vízi köz le ke dés mû tár gya i nak fel is me ré se.
Kör nye zet ba rát sza bá lyo zá si mû vek is me re te.
Az ár vé del mi töl tés ben és kör nye ze té ben je lent ke zõ ár -

ví zi je len sé gek fel is me ré se és az el ké szí tés mód sze re i nek
al kal ma zá sa.

Víz mi nõ sé gi kár el há rí tá si gya kor lat meg fi gye lé se.
Ön tö zé si mó dok, mû tár gyak, víz gé pé sze ti tech ni kák

fel is me ré se.
Adott te rü let esõz te tõ ön tö zé sé nek ön ál ló meg szer ve zé -

se, vég re haj tá sa.
Ku tak üze mel te té se.
– Ivó víz tisz tí tó te le pen üze mi gya kor lat.
Ivó víz nyo mó erõ el len õr zé se, hi ba fel is me rés mun ká i -

ban rész vé tel, ki vi te le zés.
Házi be kö tés ké szí té se.
A tá ro lás mû tár gya i nak üze mel te té se.
Víz mé ré sek vég re haj tá sa. Vé dõ te rü le tek üze mel te té se.
– Csa tor na há ló zat mû tár gya i nak fel is me ré se.
Üze mel te té si hi ba el há rí tá si mun ká la tok meg fi gye lé se.
Szenny víz tisz tí tó te lep meg te kin té se, az üze mi fel ada -

tok is me re te.

4.2.3. Föld mé rés tan té ma kör el mé le ti kö ve tel mé nyei
– Hely meg ha tá ro zá sok rend sze re zé se. Mér ték egy sé -

gek is me re te.
– A víz szin tes mé ré sek esz kö ze i nek is me re te, a mé ré si

alap mû ve le tek is me re te.
A hossz mé rés esz kö ze i nek is me re te, a hossz mé ré si mó -

dok is me re te. Kor sze rû táv mé ré si esz kö zök mé ré si alap el -
ve i nek is me re te.

A szög ki tû zés mû sze re i nek is me re te. A mé ré si ada tok
rög zí té sé nek is me re te.
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A de rék szö gû ko or di ná ta mé rés szer ve zé sé nek és a mé -
rés vég re haj tá sá nak is me re te.

– A te o do lit és tar to zé ka i nak fel so ro lá sa, a hasz ná lat
be mu ta tá sa. A szög mé ré si el já rás rész le tes is me re te.

– A ko or di ná ta rend sze rek is me re te, az irány szög ér tel -
me zé se, ko or di ná ta szá mí tás vég re haj tá sa.

A há rom szö ge lés is me re te.
A sok szö ge lés ér tel me zé se, sok szög von alak be mu ta tá -

sa, szá mí tá si, szer kesz té si mó dok is me re te.
A szög mé ré si jegy zõ könyv hasz ná la ta, a sza bá lyok be -

tar tá sa. Az el len õr zé sek rész le tes is me re te.
– Ma gas ság mé rés el vé nek is me re te. A szin te zõ mû szer

és tar to zé ka i nak be mu ta tá sa, a mé ré si sza bá lyok be tar tá sa. 
A jegy zõ könyv ve ze té se, a mé rés meg szer ve zé se. Te rü let -
szin te zé si sza bá lyok is me re te, szint vo na las tér kép ön ál ló
szer kesz té se mé ré si ada tok ból.

Hossz- és ke reszt szel vény szin te zés sza bá lya i nak be tar -
tá sa, a jegy zõ könyv ve ze té se, a mé rés meg szer ve zé se,
szint vo na las tér kép rõl szel vé nyek ön ál ló szer kesz té se.

– A tri go no met ri ai ma gas ság mé rés alap el vé nek is me -
re te.

A mé rés meg szer ve zé sé nek, vég re haj tá sá nak is me re te.
– A kör ív ki tû zés alap ese te i nek fel so ro lá sa.
Fõ pon tok és rész let pon tok ki tû zé si mód ja i nak rend sze -

re zé se.
A kör ív ki tû zõ se géd könyv is me re te.
– Ta hi met ri ai ala pok ér tel me zé se. A kü lön bö zõ ta hi -

mé te rek fel is me ré se, be mu ta tá sa.
A ta hi met rá lás is me re te, kü lön bö zõ fel ada tok ra al kal -

ma zás.
– A fel mé rés és tér ké pe zés ér tel me zé se.
Az adat fel dol go zás le he tõ sé ge i nek is me re te.
Kü lön bö zõ célú tér ké pek fel is me ré se.
Köz mû tér ké pek ké szí té se.
Mû tár gyak hoz kap cso ló dó fel mé ré sek, áb rá zo lá si fel -

ada tok is me re te.
– Fo tog ram met ri ai fel ada tok fel so ro lá sa, víz ügyi kör -

nye zet vé del mi al kal ma zá sok rend sze re zé se.
Alap fo gal mak ér tel me zé se, esz kö zök is mer te té se, fel -

vé te lek ér té ke lé se.

4.2.4. Föld mé rés tan té ma kör gya kor la ti kö ve tel mé nyei
– A ge o dé zi ai fel ada tok kö zül a víz ügy és a kör nye zet -

vé de lem te rü le tén al kal ma zott, a napi gya kor lat hoz tar to zó 
mé ré se ket a ta nu lók nak ön ál ló an kell meg szer vez ni és
vég re haj ta ni.

– A kü lön bö zõ mû sze re ket fel kell is mer ni, azok mé rõ -
ké pes sé gét el len õriz ni kell, a hasz ná la tuk ban gya kor lott -
nak kell len ni.

A mé ré sek hez, fel dol go zá sok hoz szük sé ges táb lá za to -
kat, ké zi köny ve ket ön ál ló mun ká ban kell al kal maz ni.

A mé ré si ered mé nye ket ön ál ló an ér té kel jék a mé ré sek
so rán. Az el kö ve tett hi bá kat is mer jék fel. A mé ré si jegy zõ -
köny vek ve ze té sé nek sza bá lya it is mer jék, tud ja nak ön ál -
ló an jegy zõ köny vet ve zet ni. Tud ják áb rá zol ni a jegy zõ -
köny vi ered mé nye ket.

– Ön ál ló an hajt sák vég re egye ne sek ki tû zé sét, hossz -
mé rést mé rõ sza lag gal és köz ve tett mó don.

– Is mer jék a te o do lit szer ke ze ti ré sze it, tud ja nak te o do -
li tot vizs gál ni. Ön ál ló an hajt sák vég re a pon ra ál lást, ál ló -
ten gely füg gõ le ges sé té te lét, az irány zást, a le ol va sá so kat
kü lön bö zõ mik ro szkó pon. Is mer jék fel a kü lön bö zõ te o do -
li to kat.

Tud ja nak szö get mér ni, tart sák be a jegy zõ könyv ve ze -
tés sza bá lya it.

– Szer vez zék meg a sok szö ge lés elõ ké szí tõ mun ká it,
tûz zék ki a sok szög vo na lat, ön ál ló an vé gez zék el a mé rést. 
A sok szög pon tok ko or di ná tá i nak ki szá mí tá sa után ön -
állóan áb rá zol ják a mé rés ered mé nyét. Is mer jék és vé gez -
zék el az el len õr zést.

– Is mer jék a szin te zõ mû sze rek mû kö dé sét, tud ja nak li -
bel lás és au to ma ta szin te zõ mû szer rel mér ni, jegy zõ köny -
vet ve zet ni és ki szá mol ni.

Ön ál ló an tud ják vég re haj ta ni a vo nal szin te zést, te rü let -
szin te zést. Ön ál ló an le gye nek ké pe sek töl té sek és med rek
ke reszt szel vény fel vé te lé re. Tart sák be a jegy zõ könyv ve -
ze tés sza bá lya it, áb rá zol ják a mé ré si ered mé nye ket. Is mer -
jék fel a mû szer faj tá kat.

– Szer vez zék meg a tri go no met ri ai ma gas ság mé rést,
ön ál ló an hajt sák vég re a mé rést és az ered mé nyek fel dol -
go zá sát.

Is mer jék a ta hi mé te rek fõbb tí pu sa it, tud ja nak a sza bá -
lyok be tar tá sá val ön ál ló an mér ni.

Ön ál ló an szer kessze nek mé ré si ada tok alap ján szint vo -
na las hely szín raj zot.

– Ön ál ló an tûz ze nek ki do ku men tá ció alap ján vo na las
lé te sít ményt, ki sebb mû tár gyat.

Ért sék a po lá ris ko or di ná ta mé rést, tud ják a szög fel ra kó -
kat al kal maz ni.

Ön ál ló an vé gez zék el a de rék szö gû ko or di ná ta mé rést,
az ada tok fel dol go zá sát.

Ön ál ló an vé gez zék el a víz- és csa tor na mû há ló zat egy
sza ka szá nak ál la pot fel vé te lét a mé ré si ada tok sza bá lyos
fel dol go zá sát.

4.2.5. Kör nye zet vé de lem té ma kör el mé le ti kö ve tel mé -
nyei

– A ta nu lók is mer jék a bi o ló gi ai rend szer tan alap fo gal -
ma it.

Ren del kez ze nek a nö vény- és ál lat rend szer tan te rü le tén
rész le tes is me re tek kel, alap ve tõ en a ha zai elõ for du lá sú nö -
vény- és ál lat faj tá kat il le tõ en.

Is mer jék és so rol ják fel eze ket, azo no sít sák leg gya ko -
ribb vé dett elõ for du lá si he lye i ket.

– Ért sék az öko ló gia alap össze füg gé se it, is mer jék az
alap fo gal ma kat. Is mer jék az öko szisz té mák fõbb tí pu sa it,
ad ja nak le írást a ma gyar or szá gi elõ for du lá sok ról.

– Is mer jék a vé den dõ ér té ke ket, so rol ják fel és jel le -
mez zék eze ket. Ha tá roz zák meg a ter mé szet vé del mi fel -
ada ta it, rend sze rez zék azo kat. Is mer jék a ter mé sze tes ál la -
pot fenn tar tá sá hoz szük sé ges mû sza ki be avat ko zá so kat, a
kár meg elõ zés mód sze re it.

– Is mer jék a ter mé szet vé de lem ha tó sá gi fel ada ta it.
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Is mer jék a nem ze ti park, a táj vé del mi kör zet, a ter mé -
szet vé del mi te rü let, a fo ko zot tan vé dett te rü let jel lem zõ it,
rend sze rez zék az egyes te rü let hez tar to zó te vé keny sé ge -
ket.

– Föld raj zi táj egy sé gen ként is mer jék és jel le mez zék
Ma gyar or szág vé dett te rü le te it, is mer jék a leg fon to sabb
ge o ló gi ai, vízi, fló ra és fa u na egye di kü lön le ges sé ge ket,
me lyek vé det tek.

– Is mer jék a me zõ gaz da ság, az ipar, a köz le ke dés, a tu -
riz mus ha tá sa it a vé dett te rü le te ken.

– Az épí tett kör nye zet vé del me ér de ké ben rend sze re -
zett épí té sze ti stí lus tör té ne ti is me re tek kel ren del kez ze nek. 
A ma gyar or szá gi népi épí té szet stí lus je gye it is mer jék fel,
tá jegy sé gen kén ti is me re te ik le gye nek.

– A ha zai egye di mû em lé ke ket, mû em lék együt te se ket
is mer jék fel, tár gyi is me re te ik le gye nek ró luk. Is mer jék a
mû em lék vé de lem te vé keny sé gét, nyil ván tar tá sát.

Is mer jék a kor sze rû te le pü lés szer ke ze tet, a vá ros, a köz -
ség fej lesz té sé nek kör nye zet ba rát el ve it. A te le pü lés fej -
lesz tés és a kör nye ze ti ál la pot ja ví tá sá nak mód ja it is mer -
jék.

– Is mer jék és ért sék a kör nye zet tel kap cso la tos glo bá lis 
össze füg gé se ket.

So rol ják fel a de mog rá fi ai ada to kat, rend sze rez zék az
ipa ri ter me lés kü lön bö zõ ha tá sa it és is mer tes sék azo kat.
Ele mez zék a fej lõ dõ or szá gok prob lé má it, az ipa ri lag fej -
lett tér sé gek te vé keny sé gét.

– Is mer jék a tró pu si õs er dõk prob lé má it, ele mez zék az
idõ já rás sal kap cso la tos je len sé ge ket.

– Rend sze rez zék az ener gia ter me lés mód ja it, ele mez -
zék azok ha tá sa it. Rész le te sen is mer jék a meg úju ló ener -
gia for rá sok – nap, szél, víz – fel hasz ná lá sá nak kér dé se it,
ha tá sa it.

– Is mer jék a föld vé del mé vel kap cso la tos alap fo gal ma -
kat, a ter mõ ta laj, az ás vá nyi kin csek, a kõ ze tek jel lem zõ it,
föld raj zi elõ for du lá sa it ha zánk ban.

Is mer jék a ha zai földtör vény fõbb elõ írásait.
Is mer tes sék a ta la jon leg gya ko ribb szennye zõ for rá sa it

ipa ri, me zõ gaz da sá gi, kom mu ná lis ha tá sok ra.
Is mer jék azo kat a ká ros ter mé sze ti fo lya ma to kat, me -

lyek a ter mõ ta laj le pusz tu lá sá hoz ve zet nek. Is mer jék a ta -
laj vé de lem meg elõ zõ és kár el há rí tó mun ká la ta it szennye -
zés el len.

– Is mer jék azo kat a mû sza ki be avat ko zá so kat, me lyek -
kel el ke rül he tõ a ta laj pusz tu lás.

– Le gye nek tá jé ko zot tak a bá nya mû ve lés, kül szí ni fej -
tés alap te vé keny sé ge i ben, is mer jék a je lent ke zõ kör nye ze -
ti ká ro kat, a karszt-, ré teg-, mély sé gi vi zek vi sel ke dé sét.

Is mer jék a re kul ti vá ció fel ada ta it.
– So rol ják fel a le ve gõt szennye zõ leg gya ko ribb szi lárd 

és gáz ne mû anya go kat, is mer jék azok élet ta ni ha tá sa it.
Is mer jék a leg gya ko ribb ki bo csá tó kat ipar, köz le ke dés,

ener gia ter me lés te rü le te ken.
Is mer jék az emisszió, imisszió mé ré sét, a leg gya ko ribb

mé rés tech ni kai el já rá so kat.

Ér tel mez zék az egész ség ügyi ha tár ér té ke ket, a te le pü lé -
si szmog ki ala ku lá sát.

– Is mer jék azo kat a leg gya ko ribb mû sza ki meg ol dá so -
kat, me lyek kel a ki bo csá tás csök kent he tõ.

Is mer jék a sa vas esõ ki ala ku lá sát, ha tá sa it.
Is mer jék a le ve gõ tisz ta sá gá nak vé del me ér de ké ben ki -

ala kí tott jogi sza bá lyo zás, ha tó sá gi te vé keny ség fõ fel ada -
ta it.

– Rend sze rez zék a leg gya ko ribb ipa ri, köz le ke dé si zaj -
for rá so kat.

Is mer jék a zaj és rez gés élet ta ni ha tá sa it. Is mer jék a kör -
nye ze ti zaj mé ré sé nek mód ja it.

A köz le ke dé si zaj mér sék lé sé nek mû sza ki meg ol dá sa it
mu tas sák be. Le gye nek tá jé ko zot tak e szak ha tó ság fel ada -
ta i ban.

– Rend sze rez zék a hul la dék fej té se ket, jel le mez zék
azo kat össze té tel és kör nye ze ti ha tás szem pont já ból.

– Is mer jék a szi lárd te le pü lé si hul la dék össze gyûj té sé -
nek, el szál lí tá sá nak szer ve zé sét, esz kö ze it, a hul la dék-le -
ra kó he lyek ki je lö lé sé nek el ve it, a hul la dék ke ze lé sét.

Is mer jék e te le pek üze mel te té si meg ol dá sa it, a hul la -
dék ége tõk üze mét.

Le gye nek tá jé ko zot tak e ha tó sá gi fel ada tok ban.
– Le gye nek tá jé ko zot tak a fõbb ipa ri tech no ló gi ák hul -

la dé ka i nak tu laj don sá ga i ról, azok ke ze lé sérõl.
Is mer jék a leg gya ko ribb ve szé lyes hul la dé ko kat, azok

ha tá sa it az élõ szer ve zet re, a ve szé lyes hul la dé kok tá ro lá -
sá nak elõ írásait, ezek ke ze lé si tech no ló gi á it.

Le gye nek tá jé ko zot tak a szük sé ges ha tó sá gi te vé keny -
ség rõl.

Is mer jék a hul la dé kok hasz no sí tá sá nak le he tõ sé ge it.
– Ért sék a kör nye zet ba rát víz ren de zés alap el ve it.
Le gye nek tá jé ko zot tak a vé dett te rü le tek ál la pot fenn tar -

tá sá hoz szük sé ges víz ügyi mun kák ban.
Is mer jék a víz fo lyás és tó sza bá lyo zás kör nye zet be illõ

sza bá lyo zás mû ve it.
A víz mi nõ sé gi fi gye lõ szol gá la tot és a kár el há rí tás mû -

sza ki meg ol dá sa it is mer jék.

4.2.6. Kör nye zet vé de lem té ma kör gya kor la ti kö ve tel -
mé nyei

– Le gye nek ké pe sek nö vény- és ál lat ha tá ro zó hasz ná -
la tá val fel is mer ni ha zai vé dett fa jo kat.

Ve gye nek részt vé dett te rü le ten te rep gya kor la ton, is -
mer jék meg a ter mé szet vé de lem fel ada ta it.

– Is mer jék meg ta nul má nyi szem lé ken a ha zai népi épí -
té szet, vé dett mû em lé kek ki emelt ob jek tu ma it.

– Is mer jék fel a leg gya ko ribb ha zai ás vá nyo kat, rit ka
kõ zet faj tá kat.

– Mér jék a le ve gõ szennye zõ dést, lá to gas sa nak kör nye -
zet vé del mi la bo ra tó ri u mot.

– Lás sa nak te le pü lé si hul la dék tá ro ló, -ár tal mat la ní tó
te le pet.

– Hid ro ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat ke re té ben vizs -
gál ják a vízi élõ vi lág egye de it, le gye nek gya kor lot tak a
víz min ták ke ze lé sé ben.
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4.2.7. Szá mí tás tech ni ka té ma kör el mé le ti és gya kor la ti
kö ve tel mé nyei

4.2.7.1. Tör té nel mi át te kin tés, hard ver alap is me re tek
– Is mer jék a ta nu lók a szá mí tó gép ge ne rá ci ó it, Ne u -

mann Já nos ne vét és a Ne u mann-el vet, a byte fo gal mát.
Is mer jék az is ko lá ban meg ta lál ha tó összes hard ver esz -

köz fel hasz ná lá sá nak le he tõ sé ge it, az IBM gé pek alap lap -
ját, a csat la ko zá so kat, az IBM PC kom pa tí bi lis gé pe ken al -
kal ma zott mo ni tor tí pu so kat, fel bon tá su kat.

Ön ál ló an ké pe sek le gye nek IBM kom pa tí bi lis gép
össze ra ká sá ra vagy új bõ ví tõ kár tya be he lye zé sé re, a csat -
la ko zó kat fel tud ják is mer ni. Is mer jék az is ko lá ban ta lál -
ha tó nyom ta tó(k) mû kö dé si el vét, il let ve a mát rix – tin ta -
su ga ras – és lé zer nyom ta tó kat.

4.2.7.2. Az ope rá ci ós rend szer, a DOS
– Is mer jék a ta nu lók a kö vet ke zõ fo gal ma kat: operá -

ciós rend szer, file, di rec to ry. Is mer jék a fon to sabb bel sõ és 
kül sõ DOS pa ran cso kat, ön ál ló an tud ja nak egy sze rû batch
fi le-t írni, mág nes le mezt for máz ni, má sol ni.

Is mer jék az AUTOEXEC.BAT és CONFIG.SYS
 file-ok je len tõ sé gét, tud ja nak rend szer le mezt for máz ni.

Is mer jék a ca che fo gal mát me rev le mez és me mó ria ese -
tén.

Is mer jék a bac kup fo gal mát, a DOS fon to sabb hi ba üze -
ne te it, a hi bák el há rí tá sá nak mód ját.

4.2.7.3. A SHELL prog ra mok, le he tõ sé ge ik
– Ren del ke zés re álló shell prog ram mal a ta nu lók tud ja -

nak bán ni. Ké pe sek le gye nek pl. az AUTOEXEC.BAT és
a CONFIG.SYS fi le-ok mó do sí tá sá ra a be épí tett edi tor ral,
is mer jék és ért sék a menü fo gal mát, hasz ná la tát. Tud ja nak
fi le-okat má sol ni flop py ról me rev le mez re és vi szont.

4.2.7.4. Há ló za ti alap is me re tek
Ren del ke zés re álló há ló zat ban a ta nu lók ön ál ló an ké pe -

sek le gye nek a há ló zat se géd prog ram ja i nak al kal ma zá sá -
ra. Ért sék a há ló zat, az erõ for rás meg osz tás, a há ló za ti jo -
go sult ság fo gal mát.

NOVELL há ló zat ban ké pe sek le gye nek alap ve tõ
 SUPERVISOR-i fel ada tok el lá tá sá ra, azaz új fel hasz ná ló
be írá sa a há ló zat ba, jo go sult sá gok adá sa, el vé te le, file tit -
ko sí tás, má so lás vé de lem, a rend szer be je lent ke zés mó do -
sí tá sa stb.

Is mer jék a LAN (Lo cal Area Net work) és WAN (Wide
Area Net work) fo gal mát, a BBS-ek je len tõ sé gét. Ha az is -
ko lá nak le he tõ sé ge van, lás sa nak a ta nu lók BBS hasz ná la -
tot.

4.2.7.5. Uti lity prog ra mok
Is mer jék a ta nu lók a uti lity fo gal mát, szük sé ges sé gét a

DOS mel lett. Ön ál ló an tud ja nak al kal maz ni va la mi lyen
nyom ta tó ke ze lõ prog ra mot (pl. is ko lai fa li új ság ké szí tés),
má so ló prog ra mot. Szük ség ese tén tud ják hasz nál ni a ma -
gyar éke ze tes ka rak ter kész le tet, ké pe sek le gye nek egy sze -
rû rajz el ké szí té sé re tet szõ le ges rajz prog ram mal (nem
 AutoCad). Ön ál ló an tud ja nak bac kup-ot ké szí te ni a me -
rev le mez egy ré szé rõl.

Is mer jék a Sha re Wa re fo gal mát, be szer zé sé nek mód ját,
a má so lá si jog fo gal mát.

Ké pe sek le gye nek egy fõbb fi le-ból álló könyv tár
össze tö mö rí té sé re, tá ro lá sá ra. Ért sék en nek je len tõ sé gét a
bac kup szem pont já ból.

4.2.7.6. Nor ton Uti li tes cso mag
– A ta nu lók ön ál ló an tud ják al kal maz ni a prog ram cso -

ma got biz ton sá gi for má zás ra, sé rült le me zek adat vissza ál -
lí tá sá ra, gyors di rec to ry vál tás ra, a hard ver pon tos meg is -
me ré sé re (pl. is me ret len szá mí tó gé pen), a me rev le mez tel -
je sí tõ ké pes sé gé nek el len õr zé sé re, ja ví tá sá ra.

4.2.7.7. Ví ru sok a szá mí tó gép ben
– Is mer jék és ért sék a ta nu lók a ví ru sok fo gal mát: mû -

kö dé si el vü ket, faj tá it, a ví ru sok ban rej lõ ve szé lye ket. Ön -
ál ló an le gye nek ké pe sek a meg fe le lõ ví rus ke re sõ prog ram
ki vá lasz tá sá ra és ví rus ke re sés re, az eset leg meg ta lált ví rus
le he tõ ség sze rin ti ki ir tá sá ra.

4.2.7.8. Szoft ver vé de lem
– Is mer jék a ta nu lók a szoft ver vé de lem, a hard ver -

kulcs, a kulcs le mez fo gal mát, ön ál ló an tud ják eze ket al -
kal maz ni vé dett prog ra mok fut ta tá sá ra.

4.2.7.9. A Mic ro soft Win dows ope rá ci ós rend szer
– Is mer jék a ta nu lók a gra fi kus kör nye zet, az ab lak, a

le gör dü lõ menü, az ikon fo gal mát, ön ál ló an tud ják eze ket
ke zel ni.

Ért sék a mul ti tas king és a spo ol fo gal mát, je len tõ sé gét,
le he tõ sé ge it, lás sa nak egy sze rû pél dát Win dows alatt.

A gép hard ver jé nek, há ló za ti le he tõ sé ge i nek is me re té -
ben le gye nek ké pe sek ön ál ló an a Win dows ins tal lá lá sá ra
ké zi könyv se gít sé gé vel. Ön ál ló an tud ják hasz nál ni az
ACCESORIES né hány prog ram ját, is mer jék a fon to sabb
gra fi kus for má tu mo kat.

Is mer jék és ért sék a lap le író nyel vek al kal ma zá sá nak
szük sé ges sé gét, elõ nye it, a PostSc ript és a Tru eTy pe kap -
cso la tát a WYSIWYG meg je le ní tés sel.

Is mer jék a szá mí tó gé pes mul ti mé dia fo gal mát.
4.2.7.10. Szö veg szer kesz tõk, ki ad vány szer kesz tõk
– A ta nu lók ön ál ló an le gye nek ké pe sek egy több ol da -

las szö veg elõ ál lí tá sá ra szá mí tó gé pen.
Is mer jék az adott edi tor kor lá ta it, kü lö nö sen a ma gyar

he lyes írás szem pont já ból.
Is mer jék a WYSIWYG (Wat You See Is What You Get) 

fo gal mát, ké pe sek le gye nek tel jes ma gyar be tû kész le tet
hasz ná ló edi tor ral szö ve get elõ ál lí ta ni. (Ahol van, ott
hasz nál ja nak ma gyar he lyes írás-el len õr zõt).

Is mer jék a ta nu lók az egy sze rû szö veg szer kesz tõ és a
ki ad vány szer kesz tõk kö zöt ti kü lönb sé get. Is mer jék az
egy sze rûbb nyom da tech ni kai fo gal ma kat.

4.2.7.11. Prog ra mo zá si alap is me re tek
– Is mer jék a ta nu lók a ket tes és ti zen ha tos szám rend -

sze re ket, ké pe sek le gye nek alap mû ve le tek el vég zé sé re, il -
let ve át szá mí tá sok ra. Is mer jék a ma te ma ti kai lo gi ka ele -
me it, mû ve le te it, a lo gi kai ka pu kat. Ön ál ló an le gye nek ké -
pe sek egy sze rû lo gi kai kap cso lá sok meg ter ve zé sé re és az
igaz ság táb lá zat el ké szí té sé re a ma te ma ti kai mo dell alap -
ján.

Ért sék az al go rit mus fo gal mát, az al go rit mi kus gon dol -
ko dást, az al go rit mus le író esz kö zö ket.
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Le gye nek ké pe sek ön ál ló an fo lya mat áb ra ké szí té sé re,
is mer jék az al kal maz ha tó szim bó lu mo kat.

Is mer jék a fon to sabb prog ra mo zá si nyel ve ket, ezek
fõbb fel hasz ná lá si te rü le te it.

4.2.7.12. A vá lasz tott prog ram nyelv alap jai
– Is mer jék és ért sék a ta nu lók az in terp re ter és a com pi -

ler kü lönb sé gét, elõ nye it, hát rá nya it, a könyv tár (unit) fo -
gal mát.

Is mer jék a vá lasz tott nyelv egy sze rû és struk tu rált tí pu -
sa it, a kons tans, a vál to zó, az el já rás, a függ vény fo gal mát.
Is mer jék a fo lya mat áb rá val ta nult fo gal mak nyel vi meg va -
ló sí tá sát, le gye nek ké pe sek egy sze rû fo lya mat áb rá val
meg adott al go rit mus prog ram já nak el ké szí té sé re.

4.2.7.13. Az Au to CAD alap jai

– Is mer jék a ta nu lók az egy sze rû sík alak za tok (egye nes 
sza kasz, kör, kör ív, el lip szis) ko or di ná ta-rend szer ben tör -
té nõ egy ér tel mû meg adá sá nak mód ja it.

Ön ál ló an le gye nek ké pe sek az Au to CAD prog ram me -
nü i nek és a rajz ele mek ke ze lé sé re, vo nal tí pus, ré te gek vál -
tá sá ra, ob jek tu mok tör lé sé re, má so lá sá ra, moz ga tá sá ra,
tük rö zé sé re stb., blok kok hasz ná la tá ra, mé re te zé sek meg -
adá sá ra. Is mer jék az al kal maz ha tó be tû kész le te ket, írás -
mó do kat.

Lás sa nak 3 di men zi ós raj zo kat, is mer jék a ve tü le tek
elõ ál lí tá sát.

4.2.7.14. A vá lasz tott prog ram nyelv mé lyebb meg is me -
ré se

– Is mer jék a ta nu lók a ren del ke zés re álló gé pek gra fi -
kus le he tõ sé ge it (fel bon tás, szí nek szá ma), a gra fi kus kép -
er nyõ ini ci a li zá lá sát adott fel bon tás ra. Ön ál ló an le gye nek
ké pe sek a gra fi ka uta sí tá sa i nak (pont, egye nes, kör ív raj -
zo lás, bit min ta ki töl tés, ab lak tá ro lás, men tés, tör lés, be tû -
tí pu sok, szö veg írás gra fi ká ban) al kal ma zá sá ra. Ön ál ló an
tud ják a hang ge ne rá tort prog ra moz ni.

Ön ál ló an ter vez ze nek meg és ál lít sa nak elõ egy sze rû
adat bá zis fi le-t, is mer jék az adat bá zis fo gal mát, meg ter ve -
zé sé nek alap lé pé se it. Hall ja nak adat bá zis ke ze lõ nyel vek -
rõl, szab vá nyok ról (dBa se, Clip per, Fox Ba se, Orac le,
SOL).

Is mer jék a ta nu lók a team mun ka le he tõ sé ge it, al kal ma -
zá si mód ját. Le gye nek ké pe sek ön ál ló prog ram mal más
prog ram ki me ne te ként elõ ál lí tott adat ke ze lé sé re (pl.
 AutoCad DXF fi le-ban tá rolt rajz meg je le ní té se gra fi kus
kép er nyõn).

4.2.7.15. A tér in for ma ti ka alap jai
– Is mer jék a ta nu lók a tér in for ma ti ka fo gal mát, a tér ké -

pek rasz te res és vek to ros föl dol go zá sá nak mód ját, ezek al -
kal ma zá sá nak elõ nye it, hát rá nya it.

Is mer jék és ön ál ló an al kal maz ni tud ják a tér kép di gi ta li -
zá lás hard ver esz kö ze it. Le gye nek ké pe sek az Au to Cad
(vagy en nek hi á nyá ban más 3D-s rajz prog ram) se gít sé gé -
vel ön ál ló an egy sze rû tér kép di gi ta li zá lá sá ra.

Ren del ke zé sé re álló konk rét tér in for ma ti kai prog ram
ke ze lé sé re ön ál ló an le gye nek ké pe sek.

4.2.7.16. Az Au to CAD mé lyebb is me re te
– Le gye nek ké pe sek ön ál ló an mû sza ki rajz el ké szí té sé -

re Au to Cad-ben. Is mer jék az Au to Cad le he tõ sé ge it, kor lá -
ta it.

4.2.7.17. Te re pi adat gyûj tõ rend sze rek
– Is mer jék a ta nu lók a szá mí tó gép pel se gí tett te re pi

adat gyûj tés fo gal mát, le he tõ sé ge it, a mér he tõ mennyi sé ge -
ket, a szük sé ges (hor doz ha tó, te le pes) szá mí tó gé pe ket, a
mé rõ át ala kí tók mû kö dé si el vét (nagy vo na lak ban).

Is mer jék a szá mí tó gé pes sza bá lyo zás le he tõ sé ge it, váz -
lat sze rû en a mû kö dé si el vét (adat gyûj tés-sza bá lyo zá si al -
go rit mus-be avat ko zás). Hall ja nak az ön ta nu ló rend sze rek -
rõl.

4.2.7.18. Ki te kin tés más szá mí tó gép rend sze rek felé
– Is mer jék a PC ka te gó ri á ban el ter jedt más gép tí pu so -

kat, azok ha son ló sá gát, kü lön bö zõ sé gét az IBM PC gé pek -
hez ké pest (min den kép pen is mer jék az App le, IBM PS/2
és VAX gé pe ket) Is mer jék az UNIX ope rá ci ós rend szer
ne vét, a nyi tott rend sze rek el vét, az UNIX fõbb el té ré se it a
DOS-tól.

Is mer jék az ob jek tum ori en tált ope rá ci ós rend sze rek hez
kap cso ló dó alap fo gal ma kat.

4.2.8. Épí té si is me re tek té ma kör el mé le ti és gya kor la ti
kö ve tel mé nyei

– Is mer jék az ás vá nyok és kõ ze tek ki ala ku lá sá nak fo -
lya ma tát, tud ják rend sze rez ni a fõ kõ zet al ko tó ás vá nyo kat, 
le gye nek ké pe sek fel is mer ni a leg gya ko ribb ás vá nyo kat.

– Tud ják rend szer be fog lal ni a fõ kõ zet cso por to kat ás -
vá nyi al ko tó ik és fi zi kai tu laj don sá ga ik alap ján.

– Le gye nek ké pe sek el mé le ti és kõ zet min tá kon szer -
zett gya kor la ti is me re te ik alap ján fel is mer ni a fõ kõ zet cso -
por tok leg fon to sabb ele me it.

– Is mer jék a kõ zet ré te gek te le pü lé sé nek mû sza ki- ge o -
ló gi ai alap fo gal ma it. Le gyen is me re tük a fon to sabb kõ ze -
tek föld raj zi el osz lá sá ról.

– Is mer jék a víz épí té si ter més kö vek tu laj don sá ga it, a
kõ ter mé kek je lö lé se it. Tud ja nak a kõ bá nyá szat kör nye zet-
és ta laj vé del mi össze füg gé se i rõl, ha tá sa i ról.

– Is mer jék a ta la jok ki ala ku lá sá nak fo lya ma tát és a ge -
ne ti kai ta laj osz tá lyo zást.

– Is mer jék a ta la jon fõbb tí pu sa it.
– Is mer jék a leg fon to sabb ta la jok fi zi kai és ké mi ai tu -

laj don sá ga it, tud ja nak víz gaz dál ko dá suk mi nõ sé gé rõl.
– Le gyen is me re tük a jel lem zõ ma gyar ta la jok föld raj zi 

el osz lá sá ról. Tud ja nak azo no sí ta ni né hány jel lem zõ ta laj -
faj tát.

– Is mer jék a ta la jok osz tá lyo zá sá nak szab vá nyos mód -
ja it.

– Le gye nek ké pe sek a ta la jok fej tés osz tály ba sorolá -
sára.

– Is mer jék a ta laj fel tá rás kü lön fé le mód sze re it, esz kö -
ze it, szer szá ma it.

– Is mer jék a ta la jok fi zi kai és me cha ni kai jel lem zõ it,
tud ják a szem szer ke zet tel össze füg gõ alap fo gal ma kat.

– Is mer jék a ta laj fá zi sok jel lem zõ it: víz tar ta lom, hé -
zag té nye zõ, hé zag tér fo gat, te lí tett ség, test sû rû ség, hal -
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maz sû rû ség, re la tív tö mör ség, s le gye nek ké pe sek ezek ér -
té ke it ada tok ból ki szá mí ta ni.

– Is mer jék a kon zisz ten cia ha tá rok vizs gá la tá nak mód -
sze re it.

– Tud ják ér tel mez ni a fo lyá si, a sod rá si, il let ve a zsu go -
ro dá si ha tárt, va la mint a re la tív kon zisz ten cia in de xet.

– Le gyen fo gal muk a ta la jok víz át eresz tõ ké pes sé gé rõl
(mér ték egy sé gek, ér té kek).

– Is mer jék a leg fon to sabb ta laj me cha ni kai jel lem zõ ket.
– Is mer jék a ke rá mi ák alap anya ga it, a ke rá mi ák gyár tá -

sá nak lé nye gét, a ke rá mi ák vá lasz té kát.
– Is mer jék az épí tõ fák – épí té si szem pont ból – tu laj -

don sá ga it.
– Is mer jék a fa szer ke ze tét, fi zi kai és me cha ni kai tu laj -

don sá ga it, az egyes fa jok jel leg ze tes tu laj don sá ga it, épí -
tés re való al kal mas sá gát.

– Le gyen át te kin té sük a fa ter mé kek rõl, a ter mék jel és a
mi nõ ség, il let ve a mé re tek össze füg gé sé rõl.

– Is mer jék a fa hi bá it és ért sék a fa ki ter me lés és fel -
hasz ná lás kör nye ze ti el lent mon dá sa it.

– Is mer jék a víz épí té si bio tech ni ka ter mé sze tes anya -
ga it, ért sék meg a ter mé sze tes anya gok hasz ná la tá nak elõ -
nye it a víz fo lyá sok kor sze rû szem lé le tû (kör nye zet ba rát)
ren de zé sé ben, sza bá lyo zá sá ban.

– Is mer jék a ter mé sze tes anya gok meg vá lasz tá sá nak
szem pont ja it, a rõ zse, a gyep, a nád al kal ma zá si te rü le te it.

– Is mer jék a fé mek fel osz tá sát, jel leg ze tes, el sõ sor ban
me cha ni kai tu laj don sá ga it, a me cha ni kai anyag tu laj don sá -
gok vizs gá la tá nak lé nye gét.

– Is mer jék a fé mek épí té si sze re pét, tu laj don sá ga it.
– Le gyen vi lá gos ké pük a fém fel hasz ná lás erõ for rás és

ener gia össze füg gé sé rõl, a fé mek és a fém ter mé kek elõ ál -
lí tá sá nak kör nye ze ti ha tá sá ról.

– Is mer jék a csö vek és csõ kö té sek vá lasz té kát, to váb bá
a be ton acé lok, be ton acél há lók faj tá it és mé ret re, mi nõ ség -
re uta ló je lö lé se it.

– Is mer jék a kö tõ anya gok fel osz tá sá nak szem pont ja it.
– Is mer jék a le ve gõn szi lár du ló kö tõ anya gok: mész,

épí té si gipsz elõ ál lí tá sát, fi zi kai, ké mi ai, me cha ni kai tu laj -
don sá ga it, a szi lár du lás fo lya ma tát, s en nek egy sze rû vizs -
gá la ta it.

– Is mer jék az épí té si mész és az épí té si gipsz faj tá it, a
ter mék je lek, a mi nõ ség és a hasz nál ha tó ság összefüggé -
seit.

– Is mer jék a ce ment gyár tás fo lya ma tát, kör nye ze ti ha -
tá sa it, a ce ment kö té sé nek és szi lár du lá sá nak sza ka sza it, a
fon to sabb fi zi kai tu laj don sá go kat: õr lé si fi nom ság, kö tés -
idõ, tér fo gat ál lan dó ság, szi lárd ság, ezek egy sze rû vizs gá -
la tá nak mód sze re it és esz kö ze it.

– Tud ja nak osz tá lyoz ni ce men te ket, tud ják ér tel mez ni
és al kal maz ni a ce ment je lö lé se ket.

– Tud ják a kü lön fé le ce men tek al kal ma zá si jel lem zõ it,
tá ro lá si sza bá lya it.

– Is mer jék a be ton faj ták osz tá lyo zá sá nak el ve it, a be -
ton je lö lé se ket a ha tá lyos szab vá nyok sze rint.

– Is mer jék a be ton al ko tó anya ga it: kö tõ anyag, ada lék -
anya gok és ezek vizs gá la tá nak, mi nõ sé gé nek sza bá lya it.

– Is mer jék a fel hasz nál ha tó ke ve rõ víz mi nõ sé gi kö ve -
tel mé nye it.

– Is mer jék az egyes ada lék sze rek ha tá sát.
– Rész le te sen is mer jék a friss be ton tu laj don sá ga it,

tud ják ér tel mez ni az alap fo gal ma kat, tud ják a vo nat ko zó
össze füg gé se ket, s ezek alap ján le gye nek ké pe sek ki szá -
mí ta ni az egyes be ton pa ra mé te re ket.

– Is mer jék a friss be ton kon zisz ten cia-vizs gá la tá nak
szab vá nyos el já rá sa it, esz kö ze it, szá mí tá sa it.

– Tud ják meg ha tá roz ni vagy ki szá mí ta ni a be dol go zá si 
té nye zõt, a fel hasz ná lan dó ce ment mennyi sé gét, az ada -
lék anyag faj tá ját, a frak ci ók szá za lé kos tö meg ará nyát, a
ma xi má lis szem nagy sá got.

– Is mer jék a meg szi lár dult be ton tu laj don sá ga it, azok
meg ha tá ro zá sát.

– Szab vány (se géd le ti) táb lá za tok se gít sé gé vel le gye -
nek ké pe sek egy sze rû be ton össze té tel ter ve zés re, meg -
adott mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek sze rint.

– Is mer jék az ac. ter mé kek, el sõ sor ban az ac. csö vek és
csõ kö té sek anyag tu laj don sá ga it, vá lasz té kát.

– Is mer jék a ha bar csok osz tá lyo zá sát, a fel hasz ná lá si
cé lok, il let ve a ké szí tés hez fel hasz nált anya gok sze rint.

– Le gye nek tá jé ko zot tak a ha bar csok össze té te lé rõl és
a mi nõ sé gi elõ írásairól, tud ják ér tel mez ni a ha barcs-je lö lé -
se ket.

– Is mer jék a mû anyag ál ta lá nos anyag tu laj don sá ga it,
fel hasz ná lá suk elõ nye it, hát rá nya it.

– Is mer jék a bi tu men ter mé kek, a hõ- és hang szi ge te lõ
anya gok vá lasz té kát.

– Is mer jék a víz épí té si mû tár gyak fém szer ke ze te in al -
kal ma zott fes té ke ket, tud ja nak a fes ték anya gok kör nye ze ti 
ha tá sá ról, a fes ték hul la dé kok gyûj té sé nek és el he lye zé sé -
nek kör nye zet vé del mi elõ írásairól.

– A ta nul tak alap ján is mer jék fel a ta nu lók a kõ mû ves -
mun kák szer szá ma it, és tud ják azo kat mun ka ne men ként
cso por to sí ta ni.

– Ért sék az épü le tek víz szin tes és füg gõ le ges ki tû zé sét,
a zsi nór áll vány sze re pét, ké szí té sét.

– Is mer jék a kü lön bö zõ épí té si mó do kat (tég la, blok -
kos, pa ne les, vá zas, ön tött).

– Tud ják al kal maz ni a tég la kö tés sza bá lya it.
– Ért sék a ta nu lók a nyí lás át hi da lók és a ko szo rúk sze -

re pét, va la mint te her vi se lé sé nek és a te her át adás nak mód -
ját.

– Is mer jék a mo no lit és elõ re gyár tott fö dé mek faj tá it,
anya ga it, a ki vá lasz tás szem pont ja it, az egyes fö dém faj ták
épí tés tech no ló gi á já nak me ne tét.

– Le gye nek tisz tá ban a lép csõ szer ke ze ti ren del te té sé -
vel, cso por to sí tá sá nak szem pont ja i val.

– Is mer jék a ta nu lók a ha gyo má nyos és a kor sze rû vá -
lasz fa lak anya ga it, épí té sük mun ka me ne tét.

– Is mer jék a fal szer ke ze tek bel sõ és kül sõ fe lü let kép zé -
sé nek cél ját, anya ga it.

– Is mer jék a ta nu lók a ha gyo má nyos és a kor sze rû épí -
tõ áll vá nyok faj tá it.
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– Ért sék és tud ják al kal maz ni az áll vá nyok ra vo nat ko -
zó mû sza ki és biz ton ság tech ni kai elõ írásokat.

– Ért sék a ta nu lók a fe dél szer ke ze tek funk ci ó ját.
– Is mer jék a te tõ faj tá kat és a fe dél ala ko kat.
Le gye nek al kal maz ha tó is me re te ik az ács mun kák ha -

gyo má nyos és kor sze rû fa kö té se i rõl.
– Is mer jék a ke mény hé ja za tok anya ga it, alj za ta it.
– Is mer jék a ta nu lók a ta la jok fi zi kai ál la pot jel lem zõ it.
– Is mer jék az ala po zá si mó do kat és azok faj tá it.
– Is mer jék a kü lön bö zõ víz te le ní té si el já rá so kat.
Le gye nek al kal maz ha tó is me re te ik a ta nu lók nak a nyílt -

víz tar tás sal és a vá ku um ku tas ta laj víz szint süllyesz tés sel
tör té nõ víz te le ní té si el já rás ban.

– Is mer jék a ta nu lók a kü lön bö zõ dú co lá si rend sze re -
ket, azok al kal ma zá si te rü le tét.

Is mer jék a ha gyo má nyos fa anya gú dú co lá si mó do kat és
azok ki vi te le zé sét, va la mint a kor sze rû dú co ló rend sze re -
ket és dú co ló be ren de zé se ket.

– Is mer jék a szád fa lak ren del te té sét, al kal ma zá si te rü -
le tü ket, anya ga it, a kü lön bö zõ pro fi lú szád fa lak kap cso la -
tá nak ki ala kí tá sa it, a szád pal lók tá ro lá sát.

Ért sék a ta nu lók a szád fal ve rés tech no ló gi á ját.
– Is mer jék a ta nu lók az épü let szer ke ze te ket érõ víz- és

ned ves ség ha tá so kat.
Is mer jék a szi ge te lés kü lön bö zõ anya ga it, azok al kal -

ma zá si te rü le te it.
– Is mer jék a zsa lu za tok ren del te té sét, anya ga it, ré sze it,

kö ve tel mé nye it.
– Is mer jék és tud ják hasz nál ni a rajz ké szí tés so rán az

épí té si rajz je le ket, a váz lat ké szí tés sza bá lya it.
– Is mer jék a ki vi te le zé si elõ írásokat tar tal ma zó mû sza -

ki do ku men tá ci ó kat (tí pus ter vek, szab vá nyok, mû sza ki
elõ írások).

– Ért sék a ta nu lók a ki tû zé si esz kö zök al kal ma zá sát és
azok mun ka he lyi el len õr zé sét.

Is me re te i ket a szak mai gya kor la to kon tud ják alkal -
mazni.

– Is mer jék és ért sék a ta nu lók a föld mû épí tés mi nõ sé gi
kö ve tel mé nye it és azok mun ka he lyi el len õr zé si módsze -
reit.

– Is mer jék a föld mû vek je lö lé se it és az áb rá zo lás sza -
bá lya it.

– Is mer jék és ért sék a föld mû ke reszt met szet- és tér fo -
gat szá mí tás kü lön bö zõ mód sze re it.

– Is mer jék a ta nu lók a fü ve sí tés és nád me zõ te le pí tés
mód sze re it.

Is mer jék a ta nu lók az egyes rõ zse mû vek nél al kal maz -
ha tó ele me ket.

Is me re te i ket tud ják al kal maz ni a rõ zse ki ter me lés és az
egyes ele mek ké szí té se so rán.

– Is mer jék a víz fo lyá sok te rü le tén a cser jék és fák he -
lyét, a víz szál lí tá si, jég el vo nu lá si és a fenn tar tá si kö ve tel -
mé nye ket szem elõtt tart va.

– Is mer jék a be ton és vas be ton szer ke ze tek tu laj don sá -
ga it.

Le gye nek ké pe sek egy sze rû va sa lá si ter ve ket ké szí te ni,
he lyes vas be tét el he lye zés sel.

Is mer jék a be ton be dol go zás fel té te le it, az acél be té tek és 
a zsa lu zat ki ala kí tás függ vé nyé ben.

– Is mer jék és tud ják al kal maz ni a ta nu lók a kis víz fo -
lyá sok me der el zá rá sá nak mód ját és szi vattyús vagy gra vi -
tá ci ós át ve ze té sét a mun ka tér fe lett vagy mel lett.

– Is mer jék a gra vi tá ci ós vá ro si csõ ve ze té kek elõ ké szí -
té sét, mód sze re it bár mi lyen csõ anyag ese tén, is mer jék a
sza ka szos épí té si, va la mint a fo lya ma tos gyors épí té si mó -
dot.

Is mer jék a terv tar tal mát, a ki tû zés és víz zá rá si pró ba
mód sze rét.

– Le gye nek tá jé ko zot tak a ki ta ka rás nél kü li csõ ve ze ték 
fek te tés tech no ló gi á já ról.

Is mer jék a kü lön fé le nyílt árok és csõ csa tor na csat la -
koz ta tá si mód ját, to váb bá a házi be kö té sek le he tõ sé gét a
köz mû be.

Is mer jék a csa tor na tá ro zók, zá por ki öm lõk lé te sí té si
mód ja it, a szi vattyú te le pek el ren de zé sét.

– Is mer jék a szenny víz tisz tí tás épí tett lé te sít mé nye it,
gépi be ren de zé se it.

Is mer jék a ház szenny víz tisz tí tás gyárt má nya it.
– Is mer jék és ön ál ló an tud ják ve zet ni kõ mû vek és part -

bur ko la tok épí té sét egye nes és íves part sza ka szo kon egy -
aránt.

– Le gye nek tá jé ko zot tak a gépi ta laj csö ve zés és szû -
rõzés mód ja i ról.

Is mer jék a csa pa dék víz szi vár gók lé te sí té sét, to váb bá a
ga bi o nos (kõ zsá kos) épí tés tech no ló gi á ját.

– Is mer jék a ter mé sze tes vagy ivó vi zet szál lí tó nyo mó -
csõ ve ze té kek ki vi te li ter ve it, azok alap ján min den faj ta
anya gú ve ze ték épí té sét, a sze rel vé nyek kel együtt, és a
nyo más pró bá ját.

– Le gye nek tá jé ko zot tak par ti szû ré sû csõ kút épí té sé -
rõl.

Le gye nek tá jé ko zot tak mély fú rá si kút épí té si tech no ló -
gi á já ról.

– Le gye nek tá jé ko zot tak a kor sze rû nagy üze mi ta laj víz 
dú sí tá sá ról, a for rás fog la lás ról és a fel szí ni víz ki vé te li mû
lé te sí té si mód já ról.

– Út épí tés, híd épí té si te rü le ten le gye nek ren de zett
alap fo gal mai.

– A vízi épü let gé pé szet sze rel vé nye i rõl le gye nek ala -
po san tá jé ko zot tak.

Sze re lé si alap is me re tek kel ren del kez ze nek.
A köz mû-be kö té si is me re tei le gye nek ön ál ló al kal ma -

zás ra ele gen dõk.

4.2.9. Áb rá zo ló ge o met ria és mû sza ki rajz té ma kör kö -
ve tel mé nyei

– Ért sék a ta nu lók a tér ge o met ria alap ve tõ tud ni va ló it.
Ért sék a tér be li alak za tok kép sí kon való áb rá zo lá sá nak

szer kesz té si mód ja it.
Le gye nek ké pe sek két kép sí kos áb rá zo lá si fel ada tok

meg ol dá sá ra: pont, egye nes, sík, gör be és for gás fe lü le tek
szer kesz té sé re.
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Met szés pon tok, met szés vo na lak szer kesz té sét ön ál ló an
old ják meg.

– Ért sék a mé rõ szá mos áb rá zo lás alap ja it, a kóta, a mé -
ret arány, a szint sí kok hasz ná la tát, pont, egye nes, sík áb rá -
zo lá sát.

Ön ál ló an szer kessze nek szint vo na las hely szín raj zot.
Le gye nek ké pe sek föld mun ka terv te rep be szerkeszté -

sére.
Is mer jék a leg gya ko ribb axo no met ri kus szerkeszté -

seket.
– Is mer jék a mû sza ki raj zi szab vá nyok elõ írásait, a

szab vány írást.
Le gye nek ké pe sek egy szin tes épü let jel lem zõ metsze -

teinek elõ ál lí tá sá ra, víz épí té si mû tárgy áb rá zo lá sá ra.
Töl tés és csa tor na terv, csõ ve ze ték terv raj zi elõ írásait is -

mer jék, terv rész let szer kesz té sét ön ál ló an old ják meg.
– Is mer jék a tér ké pé sze ti raj zi je le ket.
A szá mí tó gép pel se gí tett ter ve zés alap ja it is mer jék, le -

gye nek ké pe sek Au to CAD vagy más CAD se gít sé gé vel
rajz ké szí té sé re.

4.2.10. Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si és jogi is me re tek té -
ma kör kö ve tel mé nyei

– A ta nu ló is mer je a mun ka ve ze tõ, il let ve épí tés ve ze tõ
napi fel ada ta it, ad mi niszt rá ci ós kö tel me it.

Le gyen ké pes ki vi te li terv alap ján költ ség szá mí tás
össze ál lí tá sá ra, ár aján lat té te lé re és tud jon el szá mo lást
össze ál lí ta ni.

Is mer je a vál lal ko zó szer zõ dés kö té si, el szá mo lá si mun -
ká ját.

Ért se a mun ka szer ve zés szem pont ja it, tud jon or ga ni zá -
ci ós ter ve ket ké szí te ni.

Is mer je a vál lal ko zá si gaz da sá gi szfé ra sza bá lya it, az
adó ren de le te ket, for má kat.

Is mer je a hu mán erõ for rás fej lesz tés el ve it, a mun ka jo gi
elõ írásokat, a ve ze tés alap fel ada ta it.

Is mer je a víz jo gi, kör nye zet vé del mi en ge dé lye zés sza -
bá lya it, a ha tó sá gi mun kát.

Le gyen tá jé ko zott az ál lam pol gár és vál lal ko zó ré szé re
szük sé ges ál lam igaz ga tá si el já rá sok ban, is mer je az al kot -
mány ban fog lalt jo go kat és kö te les sé ge ket.

4.2.11. Sta ti ka és szi lárd ság tan té ma kör el mé le ti kö ve -
tel mé nyei

– Is mer jék az alap fo gal ma kat, mér ték egy sé ge ket és át -
szá mí tá sa i kat, ve tü le te ket és szög függ vé nyek kap cso la tát.

– Is mer jék az ere dõ nagy sá gá nak, ve tü le te i nek és irá -
nyá nak pon tos szá mí tá sát.

– Is mer jék az össze te võ erõ rend szer és ere dõ erõ nyo -
ma té ká nak össze füg gé sét.

– Tud ják a re du ká ló és he lyet te sí tõ erõ és erõ pár meg -
ha tá ro zá sát.

– Tud ják meg ál la pí ta ni az erõ rend sze rek rõl, hogy azok 
egyen sú lyi erõ rend sze rek-e.

Az egyen súly fel té te lé bõl pon to san tud ják meg ha tá roz -
ni szá mí tás sal az egyen sú lyo zó erõ vagy erõk jel lem zõ it.

– Is mer jék a gya kor lat ban elõ for du ló kü lön bö zõ anya -
gú, ala kú, szer ke ze tû, ten ge lyû tar tó kat, azok kap cso la ta it

más tar tó szer ke ze tek kel és az erõ át adást biz to sí tó kény -
sze re ket.

Is mer jék a ha tá ro zat lan és ha tá ro zott tar tó kat.
– Is mer jék a kü lön bö zõ tí pu sú ter he lé se ket és ezek ha -

tá sá ra ke let ke zõ re ak ció erõk tör vényszerûségeit.
Is mer jék a ter he lõ erõk és re ak ció erõk – mint kül sõ erõk –

ha tá sá ra ke let ke zõ bel sõ erõk kö zöt ti össze füg gé se ket.
– Is mer jék a csuk ló ban ter helt rá csos tar tó rúd erõ meg -

ha tá ro zás alap el vét, a cso mó pon tok egyen sú lyá ból, il let ve
a rész tar tó egyen sú lyá ból tud ják ki szá mí ta ni a rúd erõ ket.

Is mer jék a ter he lõ erõ ket.
– Tud ni uk kell az egy sze rû fe szült sé gek szá mí tá sát, a

fe szült ség és alak vál to zás össze füg gé se it, anyag ál lan dók
al kal ma zá sát.

– Az egy sze rû és össze tett sík ido mok ke reszt met sze ti
jel lem zõ i nek szá mí tá sát kész ség szin ten kell tud ni.

Bo nyo lul tabb ke reszt met szet ese tén tud ni kell al kal -
maz ni a kü lön bö zõ kép le te ket.

Ki emelt fon tos sá gú a súly pont és a súly pon ti ten ge lyek
fõ te he tet len sé gi jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sa.

– Is mer jék a hú zó fe szült sé gek ala ku lá sát, el osz lá sát.
– Is mer jék a nyo mó fe szült sé gek meg ha tá ro zá sát és az

alak vál to zás szá mí tá sát.
Is mer jék a fa kü lön bö zõ irá nyú te her bí rá sát, a ki haj lás

 miatti te her bí rás csök ke nés meg ha tá ro zá sát.
– Is mer jék a nyí ró fe szült sé gek szá mí tá sát, egy sze rûbb

fel ada tok mé re te zé sét, el len õr zé sét.
– A tar tót ter he lõ me rõ le ges haj lí tás alap ján tud ják szá -

mol ni a leg na gyobb fe szült sé ge ket, a haj lí tás alap kép le té -
bõl, va la mint a haj lí tás ból ke let ke zõ nyí ró fe szült sé ge ket
is.

Ho mo gén anya gú egy sze rûbb tar tó szer ke ze tek mé re te -
zé sét és el len õr zé sét ön ál ló an, se géd le tek se gít sé gé vel kell 
tud ni.

– Is mer jék a be ton és be ton acé lok mi nõ sé gi és szi lárd -
sá gi jel lem zõ it, be épí tés fel té te le it, szi lárd sá gi jel lem zõ -
ket.

– Is mer jék a köz pon to san nyo mott osz lo pok te her bí rá -
sá nak meg ha tá ro zá sát.

Tud ja nak mé re tez ni és el len õriz ni, va sa lá si ter vet ké szí -
te ni.

– Is mer jék a vas be ton fa lak és le me zek ter ve zé sé nek
alap ja it ha gyo má nyos és há lós va sa lás ese tén.

– Is mer jék a ta lajt és szer ke ze tét, szi lárd sá gát be fo lyá -
so ló fõbb jel lem zõ it és a ben ne lévõ víz sze re pét.

A ta laj me cha ni kai szak vé le mény ada ta it tud ják al kal -
maz ni.

Is mer jék a ré zsû ál lé kony ság el len õr zé sét, ala po zá sok
egy sze rûbb ese te it.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

5.1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

A vizs gá ra az je lent kez het, aki az el mé le ti és gya kor la ti
szak kép zés ben részt vett, a kö ve tel mé nye ket tel je sí tet te,
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és gya kor la ta ered mé nyes volt. A vizs gá ra való je lent ke zés 
fel té te le az érett sé gi bi zo nyít vány be mu ta tá sa.
 

5.2. A szak mai vizs ga ré szei

A szak mai vizs ga írás be li, gya kor la ti és szó be li vizs ga -
ré szek bõl áll.

A vizs ga ré szek tan tár gyai és idõ tar ta ma
a) Az írás be li vizs ga tan tár gyai és idõ tar ta ma:
– Víz gaz dál ko dás: 180 perc.
– Víz épí tés: 180 perc.
b) A gya kor la ti vizs ga tan tár gyai és idõ tar ta ma:
– Vizs ga mun ka: épí tés és víz gaz dál ko dás tan tár gyak:

300 perc.
– Föld mé rés tan: 180 perc.
c) A szó be li vizs ga tan tár gyai és idõ tar ta ma:
– Víz gaz dál ko dás.
– Kör nye zet vé de lem.
– Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si és jogi is me re tek.
A vizs gá zó nak min den tan tárgy ból egy-egy té telt kell

meg vá la szol ni, egy-egy fe le let re ma xi má li san 15 perc for -
dít ha tó.
 

5.3. A szak mai vizs gán szá mon kér he tõ fel ada tok a
szint meg je lö lé sé vel

5.3.1. Az írás be li vizs ga tar tal ma
a) A víz gaz dál ko dás vizs ga tárgy tar tal ma
A hid ro ló gia, hid ro grá fia és hid ra u li ka té ma kö rök bõl

össze ál lí tott mé re te zé si és ter ve zé si fel ada tok.
b) A víz épí tés vizs ga tárgy tar tal ma
– Sta ti kai és szi lárd ság ta ni mé re te zé si fel ada tok.
– Épí tés ta ni raj zi fel ada tok.

5.3.2. A gya kor la ti vizs ga tar tal ma
A vizs ga mun ka tar tal ma
A vizs ga mun ka az épí tés és víz gaz dál ko dás tan tár gyak

gya kor la ti kö ve tel mé nye i ben meg fo gal ma zott fel ada to kat
tar tal maz za (pl. fal kö té sek, áll vány zat, zsa lu zat, dú co lás
ké szí té se, ce ment és ada lék anyag vizs gá lat, be ton ke ve rés
és be dol go zás, be ton acél sze re lés, föld mun ka ki tû zés, hid -
ro me te o ro ló gi ai ész le lé sek, víz ál lás ész le lés, ese ti víz ho -
zam mé ré sek, mé ré si víz ho zam mé rõ mû tárgy ban, víz szint -
lej tés mé ré se, csõ ve ze ték-épí tés, hid ra u li kai mé ré sek, csõ -
há ló za ti hi ba ja ví tá sok, víz mû au to ma ti kák).

Föld mé rés tan vizs ga tárgy tar tal ma
A föld mé rés tan tan tárgy vizs gá ja a hossz mé rés, szög ki -

tû zés, de rék szö gû ko or di ná ta mé rés, te o do lit tal való szög -
mé rés, vo nal szin te zés, te rü let szin te zés, hossz- és ke reszt -
szel vény fel vé tel, tri go no met ri ai ma gas ság mé rés, va la -
mint ta hi mé ter rel tör té nõ fel vé tel té ma kö rö ket tartal -
mazza.

5.3.3. A szó be li vizs ga tar tal ma
A szó be li vizs ga so rán a je löl tek nek az aláb bi té ma kö -

rök ben kell a kér dé se ket meg vá la szol ni uk:
– Víz gaz dál ko dá si is me re tek
– Kör nye zet vé del mi is me re tek

– Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si és jogi is me re tek

(A szó be li vizs ga kér dé se it kü lön ki adott té tel so rok tar -
tal maz zák.)
 

5.4. A szak mai vizs ga egyes ré szei aló li fel men tés fel té -
te lei

Fel ment he tõ gya kor la ti vizs ga alól, aki víz ügyi tech ni -
ku si ok le vél lel ren del ke zik.
 

5.5. A vizs ga ér té ke lé se

a) Szak mai el mé le ti vizs ga

A vizs ga ré szek tan tár gya it kü lön-kü lön (1–5-ig ter je dõ) 
osz tály zat tal kell ér té kel ni.

– Az írás be li vizs ga ér té ke lé sét a köz pon ti té te lek hez
ki adott út mu ta tó sze rint kell el vé gez ni és egyet len (1–5-ig
ter je dõ) osz tály zat tal kell mi nõ sí te ni.

– A szó be li vizs gán a té tel sor ból ki hú zott kér dé sek re
adott fe le le tet tan tár gyan ként (1–5-ig ter je dõ) ér dem -
jeggyel kell osz tá lyoz ni.

– A szak mai el mé le ti vizs ga ered mé nyét a szó be li és
írás be li vizs ga ered mé nyek alap ján kell meg ha tá roz ni az
aláb bi ak sze rint:

= a szó be li vizs ga tan tár gyak ke re kí tett át la gát egyet -
len osz tály zat nak kell tekinteni,

= az írás be li és szó be li vizs ga át lag ered mé nyét az
írás be li vizs ga ered mé nye felé ke re kít ve kell
megállapítani,

= ered mény te len nek kell te kin te ni az el mé le ti vizs -
gát, ha a je lölt a szó be li vagy írás be li vizs gá já ra
elég te len osz tály za tot kapott.

b) Szak mai gya kor la ti vizs ga

– A vizs ga mun ka tan tárgy ered mé nyét a pon tos ság, a
szak sze rû mun ka vég zés a mun ka meg ter ve zé se szem pont -
ja i nak figye lembe véte lével – a köz pon ti lag ki adott út mu -
ta tó alap ján – egyet len (1–5-ig ter je dõ) osz tály zat tal kell
ér té kel ni.

– A föld mé rés tan tan tárgy ered mé nyét egyet len osz -
tály zat tal (több fel adat ese té ben ezek ke re kí tett át la gá val)
kell ér té kel ni.

– A szak mai gya kor la ti vizs ga ered mé nyét a vizs ga -
mun ka és a föld mé rés tan tan tárgy át lag ér té ké nek a vizs ga -
mun ka osz tály za ta felé ke re kí tett ér té ke ként kell meg ha tá -
roz ni. Ered mény te len nek kell a gya kor la ti vizs gát ér té kel -
ni, ha egy tan tárgy osz tály za ta elég te len.

c) A szak ké pe sí tõ vizs ga ér té ke lé se

– Ered mé nyes vizs gát tett az a je lölt, aki min den vizs -
ga rész kö ve tel mé nye it tel je sí tet te.

– A szak mai gya kor la ti vizs ga rész ered mény te len sé ge
ese tén a tel jes vizs gát (min den vizs ga rész vizs gá ját) meg
kell is mé tel ni.

– A szak mai el mé le ti vizs ga ered mény te len sé ge ese tén
az ered mény te len vizs ga rész bõl a je lölt ja ví tó vizs gát te -
het.
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2. számú melléklet
az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet a 4/1997. (I. 10.) KTM rendelethez]

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMUNKÁS

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ
adatai

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 7898 01
2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: kör nye zet vé del mi

szak mun kás
3. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5379
4. Kép zé si idõ, ma xi má lis óra szám: –
5. Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 2
6. El mé le ti kép zé si idõ ará nya: 40%
7. Gya kor la ti kép zé si idõ ará nya: 60%

II. A szakképesítés egyéb adatai

1. A kör nye zet vé del mi szak mun kás szak ké pe sí tés be me -
ne ti kom pe ten ci á it e ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal -
maz za.

A kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges is ko lai és szak mai
elõ kép zett ség, elõ írt gya kor lat:

Is ko lai kép zett ség:
– ti ze dik év fo lyam ra épü lõ szak ké pe sí tés, vagy
– a ti zen ha to dik élet évet be töl tött, a köz ok ta tás ról

 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: köz ok -
ta tá si tör vény) 27.  § (8) be kez dé sé ben sza bá lyo zott fel té te -
lek kel a ta nu lók szá má ra vá laszt ha tó szak ké pe sí tés, vagy

– a ti zen ha to dik élet évet be töl tött, az ál ta lá nos is ko la
nyol ca dik év fo lya mát be nem fe je zett és a nap pa li rend sze -
rû is ko lai ok ta tás ke re té ben a köz ok ta tá si tör vény 27.  §
(8) be kez dé sé ben sza bá lyo zott egy évig tar tó szak kép zést
elõ ké szí tõ év fo lya mon a szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyek ben a szak ké pe sí tés szak ma cso port já ra meg ha tá ro -
zott be me ne ti kom pe ten ci á kat meg szer zett ta nu lók szá má -
ra vá laszt ha tó szak ké pe sí tés.

2. Pá lya al kal mas sá gi, il let ve szak mai al kal mas sá gi kö -
ve tel mé nyek nek kell meg fe lel ni: –

3. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma: –

4. Szint vizs ga: A gya kor la ti kép zés szer ve zõ je an nak
mé ré sé re, hogy a ta nu ló a szak mai alap kép zés so rán el sa já -
tí tot ta-e az irá nyí tás mel let ti mun ka vég zés hez szük sé ges
kom pe ten ci á kat, szint vizs gát szer vez het.

III. A szakképesítés munkaterülete

1. A mun ka te rü let rö vid, jel lem zõ le írá sa:
 

A kör nye zet vé de lem te rü le tén a ter mé szet vé del mi, a te -
le pü lésüze mel te té si és a hul la dék gaz dál ko dá si szak irá -
nyok va la me lyi ké hez tar to zó szak mun kás mun ka kö rök el -
lá tá sa, ezen be lül rész irá nyí tói fel ada tok, ill. be osz tott
szak mun kás mun ka fel ada tok el vég zé se.

– Fal vak ban és ki sebb te le pü lé se ken se géd- és be ta ní -
tott mun ká sok ból álló mun ka cso port (pl. köz mun ká sok)
szak mai irá nyí tá sa,

– szak te rü le tén szak mun kás fel ada tok ön ál ló el vég zé se 
az aláb bi ak sze rint:

Ter mé szet vé del mi (TR) szak irány ese tén:
– ter mé szet vé del mi ér té kek vé del me,
– vé dett te rü le te ken fenn tar tá si, kar ban tar tá si mun kák

vég zé se,
– erõ-és mun ka gé pek üze mel te té se, kar ban tar tá sa.
Te le pü lésüze mel te té si (TL) szak irány ese tén:
– köz te rü le ti tisz tí tá si, ál lag meg óvá si mun kák vég zé se,
– köz te rü le tet érin tõ gyom men te sí té si fel ada tok ellá -

tása,
– te le pü lé si hul la dé kok ke ze lé sé vel, hasz no sí tá sá val

kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,
– spe ci á lis kis gé pek, cél gé pek üze mel te té se, kar ban tar -

tá sa.
Hul la dék gaz dál ko dá si (H) szak irány ese tén:
– hul la dé kok gyûj té se, be gyûj té se, szál lí tá sa, szak sze -

rû ke ze lé se hul la dék le ra kón, át ra kó ál lo má son, hul la dék -
ud var ban, hul la dék gyûj tõ he lyen, be gyûj tõ te lep he lyen és
egyéb hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ben mun ka fel ada tok
vég zé se,

– kap cso ló ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sa,
– spe ci á lis cél gé pek üze mel te té se, kar ban tar tá sa.

2. A szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás
 

A mun ka kör, fog lal ko zás
FEOR szá ma meg ne ve zé se

5369 egyéb vé del mi szol gál ta tá si 
fog lal ko zá sok

5379 egyéb víz gaz dál ko dá si fog lal ko zá sok
5359 egyéb la kás-, kom mu ná lis szol gál ta tá si

foglalkozások

3. A szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ ro kon mun ka kö rök,
fog lal ko zá sok
 

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma meg ne ve zé se

5399 egyéb szol gál ta tá si fog lal ko zá sok (H)
6140 ál ta lá nos me zõ gaz da sá gi fog lal ko zá sok

(TR)
5364 ter mé szet vé del mi õr (TR)
5355 köz te rü let-fel ügye lõ (TL)
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A fog lal ko zá sok gya kor lá sá hoz szük ség le het más szak -
mai ké pe sí tés re (gép ko csi ve ze tõi-, ne héz gép ke ze lõi jo go -
sít vány ra) is.

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

A fog lal ko zás gya kor lá sa so rán elõ for du ló leg fon to sabb 
fel adat cso por tok, fel ada tok és az azok hoz köz vet le nül
kap cso ló dó rész le tes kö ve tel mé nyek.

A) Mun ka vég zés köz ben gé pet ke zel
 

Is me ri:
– a gyak rab ban al kal ma zott gép ele me ket,
– az erõ gé pek fõbb faj tá it, szer ke ze ti ele me it,
– a hid ra u li kus rend szer ele me it, az ele mek mû kö dé sét,
– a gép köny vek hasz ná la tát, az ab ban fog lalt mû sza ki

le írá sok, üze mel te tés re vo nat ko zó elõ írások al kal maz ha -
tó sá gát.

Érti:
– a bel sõ égé sû mo to rok mû kö dé si el vét,
– a hid ra u li kus rend sze rek mû kö dé si el vét,
– az elekt ro mos be ren de zé sek mû kö dé si el vét,
– a gé pek, gép cso por tok te le pí té sé re, üzem be he lye zé -

sé re, a mun ka he lyi ki vo nu lá sá ra vo nat ko zó el ve ket,
– az erõ át vi telt, a mun ka vég zést, mû kö dés sza bály zá -

sát biz to sí tó me cha ni kai, hid ra u li kai, vil la mos és elekt ro -
ni kai egy sé gek mû köd te té sé re, a gép ke ze lés re vo nat ko zó
el ve ket,

– a gé pek és gép cso por tok üze mel te té sé re, az üzem vi -
tel el len õr zé sé re és ki szol gá lás ra vo nat ko zó el ve ket,

– a gé pek, gép cso por tok le ál lí tá sá ra, üze men kí vül he -
lye zé sé re, tá ro lá sá ra vo nat ko zó el ve ket.

Tud ja al kal maz ni:
– a gé pek üze mé re vo nat ko zó is me re te ket,
– a gé pek üze mé hez kap cso ló dó biz ton ság tech ni kai

elõ írásokat.

B) Esz kö zök, gé pek kar ban tar tá sát vég zi
 

Is me ri:
– a gé pek vagy gép cso por tok szer ke ze ti fel épí té sét, az

egyes gép egy sé gek, il let ve a fõbb szer ke ze ti ele mek és
kap cso lat rend sze rük mû sza ki le írá sát, el hasz ná ló dá suk,
meg hi bá so dá suk okát, je lét, ér zé kel he tõ sé gét.

Érti:
– a kar ban tar tá si, ja ví tá si mun kák hoz szük sé ges mé ré si 

és hi ba fel vé te li el já rá sok lé nye gét,
– az anyag-, a szer szám- és a tech no ló gia vá lasz tás köz -

ti össze füg gé se ket.
Tud ja al kal maz ni:
– gya kor la ti is me re te it a kar ban tar tás hoz szük sé ges

anya gok és esz kö zök ki vá lasz tá sá hoz,
– a gép köny vek ben, üze mel te té si- és tech no ló gi ai uta -

sí tá sok ban le ír ta kat,
– a vo nat ko zó biz ton ság tech ni kai elõ írásokat,

– a gé pek meg hi bá so dá sa ese tén a szük sé ges, meg en -
ge dett és elõ írt ke ze lõi be avat ko zá so kat.

A gya kor lat ban is ké pes:
– a gyak ran hasz nált kis gé pek hi bá it meg ha tá roz ni, a

szak mû he lyi ja ví tást nem igény lõ ket el há rí ta ni.

C) Gaz dál ko dá si te vé keny sé get vé gez
 

Is me ri:
– az üz le ti vál lal ko zás cél ját, ér de ke it,
– a piac be fo lyá so lá sá nak le he tõ sé ge it.
Érti:
– a piac mû kö dé sé nek fõbb sza bá lya it,
– az ön költ ség fo gal mát.
A gya kor lat ban is ké pes:
– egy sze rûbb vál lal ko zás üz le ti ter vét össze ál lí ta ni.

D) Ter mé szet vé del mi fel ada to kat lát el
(TR szak irány ese tén)

 
Is me ri:
– a kör nye zet szennye zõ anya gok élõ lé nyek re gya ko -

rolt ha tá sát,
– a vé dett te rü le te ken fo lyó gya kor la ti kör nye zet- és

ter mé szet vé del mi te vé keny sé get,
– ter mé sze tes kö rül mé nye ik kö zött is (élõ he lye i ken) a

vé dett nö vény- és ál lat fa jo kat.
Érti:
– a ter mé szet ön sza bá lyo zó ké pes sé gé nek je len tõ sé gét.
A gya kor lat ban, mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött is ké -

pes:
– kom posz tot ké szí te ni zöld hul la dék ból,
– a vi zes élõ he lyek, vé dett gye pek és er dõk rend sze res

gon do zá si fel ada ta it ön ál ló an el vé gez ni,
– el sõ sor ban ter mé szet vé del mi te rü le ten a kör nye ze ti

ha vá ri ák el há rí tá sá nál irá nyí tás sal a mun ka fel ada to kat el -
vé gez ni,

– a mun ka vég zés hez szük sé ges szer szá mo kat, kis- és
erõ gé pe ket ke zel ni,

– a gyak ran hasz nált kis gé pek hi bá it meg ha tá roz ni, a
szak mû he lyi ja ví tást nem igény lõ ket el há rí ta ni,

– a vé dett te rü le te ken el he lye zett be ren de zé si tár gya kat 
kar ban tar ta ni.

E) Te le pü lé si kör nye zet vé del mi fel ada to kat vé gez
(TL szak irány ese tén)

 
Is me ri:
– az ön kor mány za ti alap el lá tá sok kö rét, a kö te le zõ ön -

kor mány za ti és a kap cso ló dó egyéb fel ada to kat,
– a te le pü lé si hul la dé kok be gyûj té sé nek, szál lí tá sá nak,

to váb bi ke ze lé sé nek mód ja it, esz kö ze it,
– a gyûj tõ szi get, hul la dék ud var fo gal mát, mû kö dé sé -

nek mód ját.
Érti:
– az ön kor mány zat fel adat- és ha tás kö rét a víz mi nõ sé gi 

kár el há rí tá si fel ada tok el lá tá sa so rán,
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– a te le pü lé si hul la dé kok ke ze lé sé vel, szál lí tá sá val, el -
he lye zé sé vel kap cso la tos ön kor mány za ti fel ada to kat,

– a hul la dék gaz dál ko dás és a köz egész ség ügy kö zöt ti
össze füg gé se ket,

– az ön kor mány za tok köz te rü let-tisz tán tar tá si felada -
tait,

– a te le pü lé si hul la dé kok ha tá sát az em be ri egész ség re
és a kör nye zet re.

A gya kor lat ban ké pes, mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött
is:

– kom posz tot ké szí te ni, fel hasz nál ni,
– te le pü lé si köz te rü le te ket tisz tán tar ta ni,
– te le pü lé si köz te rü le te ken el he lye zett be ren de zé si tár -

gya kat kar ban tar ta ni,
– zöld te rü le tet ápol ni,
– víz el ve ze tõ ár ko kat, csa tor ná kat meg tisz tí ta ni,
– a kör nye ze ti ha vá ri ák el há rí tá sá ban, irá nyí tás sal, a

mun ka fel ada to kat el vé gez ni.

F) Hul la dék gaz dál ko dá si te vé keny sé get vé gez
(H szak irány ese tén)

 
Is me ri:
– a hul la dék gyûj tés, -be gyûj tés, -szál lí tás, egyéb hul la -

dék ke ze lé si te vé keny sé gek mód ja it, esz kö ze it,
– a hul la dék le ra kók tí pu sa it,
– a kom poszt és bio gáz fo gal mát.
Érti:
– a hul la dé kok ha tá sát a ter mé sze tes kör nye zet re és az

em be ri egész ség re,
– az anyag mér leg lé nye gét és sze re pét a hul la dékgaz -

dál ko dás ban,
– a hul la dékár tal mat la ní tás és a hul la dék hasz no sí tás

kö zöt ti kü lönb sé get,
– a hul la dék ége tés tech ni ká ját,
– a fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai hul la dék ke ze lés je len tõ sé -

gét.
Al kal maz za:
– a hul la dék jegy zék je lö lé se it.
A gya kor lat ban, mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött is ké -

pes:
– gyûj te ni, be gyûj te ni, szál lí ta ni, ár tal mat la ní ta ni a kü -

lön fé le hul la dék tí pu so kat,
– kom posz tot ké szí te ni,
– a hul la dék ud va rok és -szi ge tek mû köd te té sé vel kap -

cso la tos rend sze res fel ada to kat ön ál ló an el vé gez ni,
– hul la dékbe gyûj té si, szál lí tá si, le ra ká si és egyéb hul -

la dék ke ze lé si rész fel ada to kat uta sí tás alap ján irá nyí ta ni,
el len õriz ni.

G) Alap ve tõ is me re tek és kész sé gek
 

A gya kor lat ban is ké pes:
– he lyi há ló za tot és In ter ne tet hasz nál ni,
– do ku men tu mo kat meg nyit ni és men te ni kü lön bö zõ

for má tu mok ban,

– a szö veg ben mo zog ni, ki je löl ni és szer kesz té si mû ve -
le te ket vég re haj ta ni,

– táb lá za tot lét re hoz ni, for máz ni és szer kesz te ni,
– a do ku men tu mo kat ki nyom tat ni,
– adat bá zi so kat meg nyit ni, men te ni és le vé de ni,
– adat táb lá kat ké szí te ni és mó do sí ta ni,
– adat táb lá kat fel töl te ni ada tok kal és adat ke ze lést vé -

gez ni (bõ ví tés, mó do sí tás, tör lés és le kér de zés).
Is me ri:
– az üz le ti és a mun ka he lyi ad mi niszt rá ci ó ra vo nat ko zó 

alap ve tõ kö ve tel mé nye ket.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei
 

A szak mai vizs gá ra az je lent kez het, aki a vizs gát meg -
elõ zõ is ko la rend sze rû vagy tan fo lya mi rend sze rû el mé le ti
és gya kor la ti kép zés ben részt vett, és a tan ter vi kö ve tel mé -
nye ket tel je sí tet te.

2. A szak mai vizs ga ré szei
 

Írás be li vizs ga
Gya kor la ti vizs ga
Szó be li vizs ga

3. A szak mai vizs gán szá mon kér he tõ fel ada tok
 

Az írás be li vizs ga tan tár gyai és azok idõ tar ta ma
Meg ne ve zés: Szak mai is me re tek
Té ma kö rök
A szak mai is me re tek írás be li vizs ga komp lex vizs ga.

Egy har mad rész ben a kör nye zet vé de lem tan tárgy, két har -
mad rész ben a szak irány sze rin ti szak ma spe ci fi kus tan -
tárgy kö ve tel mé nye i nek tel je sí té sét méri.

Kör nye zet vé de lem:
– a kör nye zet vé de lem cél ja, fel ada ta, te rü le tei,
– a ter mé szet vé de lem cél ja, fel ada ta, a vé dett ter mé sze -

ti ér té kek be mu ta tá sa,
– a kör nye zet va la mely ele mé nek jel lem zé se, a ben nük

le ját szó dó ter mé sze tes fo lya ma tok is mer te té se,
– a kör nye ze ti ele mek ter mé sze tes és mes ter sé ges

szennye zõi és azok ha tá sai az élõ és élet te len vi lág ra,
– ön kor mány za ti kör nye zet vé de lem és te le pü lés gaz -

dál ko dás.
A szak irány sze rin ti szak ma spe ci fi kus tan tárgy
Ter mé szet vé del mi (TR) szak irány
Ter mé szet vé de lem:
– kap cso ló dó öko ló gi ai alap is me re tek,
– a ter mé sze ti ér té kek vé del me,
– kul túr tör té ne ti ér té kek és meg õr zé sük,
– az ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk,
– a ter mé sze ti ká rok meg szün te té se és a hely re ál lí tá si

fel ada tok,
– a ter mé szet vé de lem szer ve ze te, te vé keny sé gük jogi

esz kö zei.
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Te le pü lés üze mel te té si (TL) szak irány
Te le pü lés üze mel te tés:
– te le pü lés tí pu sok, te le pü lés szer ke zet,
– te rü let hasz ná la tok a te le pü lé sen,
– te le pü lé si inf ra struk tú ra,
– köz te rü let-fenn tar tá si és -kar ban tar tá si mun kák.
Hul la dék gaz dál ko dá si (H) szak irány
Hul la dék gaz dál ko dás:
– hul la dék fo gal ma, faj tái,
– hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa,
– sze lek tív hul la dék gyûj tés,
– hul la dé kok ár tal mat la ní tá sa, hasz no sí tá sa, egyéb ke -

ze lé se.
A vizs ga idõ tar ta ma:180 perc
A gya kor la ti vizs ga tan tár gyai és azok idõ tar ta ma
Meg ne ve zés: Szak mai gya kor lat
A gya kor la ti vizs ga so rán a vizs gá zó be mu tat ja, hogy

ren del ke zik a mun ka fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges
kom pe ten ci ák kal.

A gya kor la ti vizs gán a vizs gá zó nak két mun ka fel ada tot
kell vég re haj ta nia.
 

A. té tel, Szak irány tól füg get len gya kor la tok:
– fa-és fém meg mun ká lást vé gez, szer szá mot és kis gé -

pet ke zel,
– épí tõ ipa ri szer szá mo kat hasz nál és kis gé pet ke zel,
– mé rést és mé ret re vá gást vé gez,
– fe lü le tet meg mun kál,
– kö té se ket ké szít,
– kis gé pe ket üzem be he lyez, mû köd tet, kar ban tart.

 
B. té tel, Szak irány sze rin ti szak ma spe ci fi kus gya kor la -

tok
Ter mé szet vé del mi (TR) szak irány:
– élõ he lyek vé del mé hez kap cso ló dó fel ada to kat hajt

vég re,
– vé dett te rü le ten fenn tar tá si, kar ban tar tá si mun ka fel -

ada to kat vé gez,
– erõ- és mun ka gé pet üze mel tet, kar ban tart.
Te le pü lés üze mel te té si (TL) szak irány:
– köz te rü le ti tisz tí tá si, ál lag meg óvá si, ja ví tá si mun ká -

kat vé gez,
– te le pü lé si hul la dé kok be gyûj té sé vel, sze lek tív gyûj -

té sé vel, ár tal mat la ní tá sá val, hasz no sí tá sá val kap cso la tos
mun kát vé gez,

– spe ci á lis cél gé pe ket üze mel tet, kar ban tart.
Hul la dék gaz dál ko dá si (H) szak irány:
– hul la dé kot gyûjt, be gyûjt, szál lít, ár tal mat la nít,
– le ra kón, át ra kó ál lo má son elõ for du ló mun ka fo lya ma -

to kat vé gez,
– spe ci á lis cél gé pe ket üze mel tet, kar ban tart,
– kap cso ló dó ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat vé gez.
A gya kor la ti vizs ga a meg fe le lõ fel té te lek meg lé te ese -

tén egy aránt szer vez he tõ is ko lai gya kor ló he lyen (tan mû -
hely ben), kül sõ gya kor ló he lyen, vagy meg oszt va is.

A vizs ga idõ tar ta ma: 300 perc.

A szó be li vizs ga tan tár gyai és azok idõ tar ta ma
Meg ne ve zés:
– Kör nye zet vé de lem
– Mun ka- és egész ség vé de lem
– Szak irány sze rin ti szak ma spe ci fi kus is me re tek
Ter mé szet vé del mi (TR) szak irány: Ter mé szet vé de lem
Te le pü lés üze mel te té si (TL) szak irány : Te le pü lésüze -

mel te tés
Hul la dék gaz dál ko dá si (H) szak irány: Hul la dék gaz dál -

ko dás
A vizs gá zó nak a fen ti ek sze rin ti há rom kér dést kell

meg vá la szol nia.
 

A. té tel: Kör nye zet vé de lem:
– a kör nye zet vé de lem cél ja, fel ada ta, te rü le tei,
– a ter mé szet vé de lem cél ja, fel ada ta, a vé dett ter mé sze -

ti ér té kek be mu ta tá sa,
– a kör nye zet va la mely ele mé nek jel lem zé se, a ben nük

le ját szó dó ter mé sze tes fo lya ma tok is mer te té se,
– a kör nye ze ti ele mek ter mé sze tes és mes ter sé ges

szennye zõi és azok ha tá sai az élõ és élet te len vi lág ra,
– ön kor mány za ti kör nye zet vé de lem és te le pü lés gaz -

dál ko dás.
 

B. té tel: Mun ka-és egész ség vé de lem:
– a mun ka vé de lem alap fo gal mai, cél ja, te rü le tei,
– a mun ka vi szonnyal kap cso la tos mun ka vé del mi elõ -

írások,
– ma ga tar tá si sza bá lyok a mun ka he lyen,
– tûz vé del mi elõ írások,
– el sõ se gély nyúj tás,
– ké zi szer szá mok és kis gé pek biz ton ság tech ni ká ja,
– mun ka he lyi ár tal mak és az egész ség re gya ko rolt ha -

tá suk.
 

C. té tel: A szak irány sze rin ti szak ma spe ci fi kus is me re -
tek

Ter mé szet vé del mi (TR) szak irány
Ter mé szet vé de lem:
– kap cso ló dó öko ló gi ai alap is me re tek,
– a ter mé sze ti ér té kek vé del me,
– kul túr tör té ne ti ér té kek és meg õr zé sük,
– az ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk,
– a ter mé sze ti ká rok meg szün te té se és a hely re ál lí tá si

fel ada tok,
– a ter mé szet vé de lem szer ve ze te, te vé keny sé gük jogi

esz kö zei.
Te le pü lésüze mel te té si (TL) szak irány
Te le pü lésüze mel te tés:
– te le pü lés tí pu sok, te le pü lés szer ke zet,
– te rü let hasz ná la tok a te le pü lé sen,
– te le pü lé si inf ra struk tú ra,
– köz te rü let-fenn tar tá si és -kar ban tar tá si mun kák.
Hul la dék gaz dál ko dá si (H) szak irány
Hul la dék gaz dál ko dás:
– hul la dék fo gal ma, faj tái,
– hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa,
– sze lek tív hul la dék gyûj tés,
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– hul la dé kok ár tal mat la ní tá sa, hasz no sí tá sa, egyéb ke -
ze lé se.

A vizs ga idõ tar ta ma: a fel ké szü lé si idõ min. 20 perc.
A tel jes szó be li fe le let idõ tar ta ma max. 25 perc, kér dé -

sen ként 5–8 perc.

4. A szak mai vizs ga egyes ré szei aló li fel men tés fel té te -
lei
 

Ha a vizs gá zót fel men tet ték ta nul má nyai so rán va la -
mely vizs ga tárgy ta nu lá sa alól, ké rel mé re fel ment he tõ a
vizs ga tárgy kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se alól.

Má so dik vagy to váb bi OKJ sze rin ti szak ké pe sí tés meg -
szer zé se kor nem kö te les a je lölt vizs gát ten ni ab ból a vizs -
ga rész bõl vagy tan tárgy ból, amely bõl má sik szak mai vizs -
ga ke re té ben ered mé nye sen vizs gá zott és azt ok má nya i val
hi te le sen iga zol ni tud ja.

Az ered mé nyes vizs ga rész vagy tan tárgy osz tály za tát a
má sik szak mai vizs gán el ért ered mény alap ján le het meg -
ál la pí ta ni.

Men te sül az adott tan tárgy ban a szak mai vizs ga le té te le
alól az a vizs gá zó, aki az or szá gos ta nul má nyi ver se nyen a
ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott he lye zést, tel je sít ményt,
szin tet éri el.

Nem men te sül a szak mai vizs ga vagy vizs ga tárgy alól a
vizs gá zó, ha a szak mai vizs ga le té te le óta a szak mai és
vizs gáz ta tá si kö ve tel mé nyek meg vál toz tak.

Aki a kör nye zet vé del mi szak mun kás szak ké pe sí tés bár -
me lyik szak irá nyán bi zo nyít ványt szer zett, és egy má sik
szak irá nyon is vég zett sé get kí ván sze rez ni, an nak csak a
szak ma spe ci fi kus is me re tek bõl kell vizs gáz nia.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé se
 

Szak mai el mé le ti vizs ga
Az írás be li vizs ga ér té ke lé sét a köz pon ti té te lek ben ki -

adott út mu ta tó sze rint kell el vé gez ni és egyet len (1–5-ig
ter je dõ) osz tály zat tal kell mi nõ sí te ni. Az írás be li vizs ga
fel ada ta it úgy kell össze ál lí ta ni, hogy a meg ol dás nál ma xi -
má li san 100 pont le gyen el ér he tõ.

A szó be li vizs ga ér té ke lé se: a szó be li vizs ga tan tár gya it
(1–5-ig ter je dõ) osz tály zat tal kell mi nõ sí te ni. A szó be li
vizs ga ér dem je gyét az egyes vizs ga tár gyak osz tály za ta i -
nak át la ga adja a ke re kí tés sza bá lya i nak figye lembe véte -
lével.

Elég te len re kell mi nõ sí te ni a je lölt szó be li vizs ga ered -
mé nyét, ha bár mely tan tárgy ra ka pott osz tály za ta elég te -
len.

A szak mai el mé le ti vizs ga ered mé nyét a szó be li és írás -
be li vizs ga ered mé nyek alap ján kell meg ha tá roz ni az aláb -
bi ak sze rint:

Az írás be li és szó be li vizs ga át lag ered mé nyét a szó be li
vizs ga ered mé nye felé kell ke re kí te ni. Ered mény te len nek
kell te kin te ni a szak mai el mé le ti vizs gát, ha a je lölt a szó -
be li vagy az írás be li vizs gá já ra elég te len osz tály za tot ka -
pott.

Szak mai gya kor la ti vizs ga
A gya kor la ti vizs ga ér té ke lé sét a szak sze rû ség, pon tos -

ság, a mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek és a mun ka vé del mi elõ -
írások be tar tá sá nak figye lembe véte lével, egyet len (1–5-ig
ter je dõ) osz tály zat tal kell ér té kel ni.

A vég le ges gya kor la ti ér dem jegy ki ala kí tá sá nál a két
rész fel adat ra ka pott rész je gyek szám ta ni át la gát kell figye -
lembe ven ni. Az ered ményt a B. té tel „Szak irány sze rin ti
szak ma spe ci fi kus gya kor la ti fel adat” ered mé nye felé kell
ke re kí te ni.

Ered mény te len nek kell te kin te ni a gya kor la ti vizs gát,
ha a vizs gá zó a ki je lölt gya kor la ti fel adat 50%-át nem tel -
je sí ti, vagy a mun ka mi nõ sé gi leg ki fo gá sol ha tó.

A szak ké pe sí tõ vizs ga ér té ke lé se
Ered mé nyes vizs gát tett az a je lölt, aki min den vizs ga -

rész kö ve tel mé nye it tel je sí tet te.

* * *

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 
(a szakirány megjelölésével)

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ
adatai

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 5470 04
2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: kör nye zet vé del mi

tech ni kus (a szak irány meg je lö lé sé vel)1

2.1. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (ener ge ti ka)
2.2. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (élel mi szer ipar)
2.3. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (ge o ló gia)
2.4. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (gé pé szet)
2.5. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (hul la dék gaz dál ko -

dás)
2.6. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (me zõ gaz da ság)
2.7. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (ne héz ipar)
2.8. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (nuk le á ris ener gia -

ipar)
2.9. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (te le pü lés gaz dál ko -

dás)
2.10. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (ter mé szet vé de lem)
2.11. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (vegy ipar)
2.12. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (víz gaz dál ko dás)
3. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126
4. Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 2
5. Kép zé si idõ, ma xi má lis óra szám: –
6. El mé le ti kép zé si idõ ará nya: 70%
7. Gya kor la ti kép zé si idõ ará nya: 30%

1 Meg jegy zés: a vég zet tek kör nye zet vé del mi szak em be rek, kép zé sük ben 
a szak irá nyú is me re tek ki egé szí tõ jel le gû ek.
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II. A szakképesítés egyéb adatai

1. A kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges is ko lai és szak -
mai elõ kép zett ség, elõ írt gya kor lat: érett sé gi vizsga

2. Pá lya al kal mas sá gi, il let ve szak mai al kal mas sá gi kö -
ve tel mé nyek nek kell meg fe lel ni: –

3. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma: –

4. Szint vizs ga: –

III. A szakképesítés munkaterülete

1. A mun ka te rü let jel lem zé se

A kör nye zet vé del mi ha tó sá gok, az ipa ri és me zõ gaz da -
sá gi üze mek, te le pü lé si ön kor mány za tok ré szé re kör nye -
zet vé del mi szak em ber biz to sí tá sa, aki ön ál ló an vagy be -
osz tott mun ka társ ként dol go zik a víz-, ta laj- és le ve gõ tisz -
ta ság-vé de lem mel, a zaj vé de lem mel és rez gés el len õr zés -
sel, a su gár vé de lem mel, a hul la dék gaz dál ko dás sal és a
kap cso ló dó mé rés tech ni ká val, va la mint ter mé szet vé de -
lem mel össze füg gõ fel ada tok meg ol dá sá ban.

Gaz dál ko dó (ipa ri, me zõ gaz da sá gi vagy szol gál ta tó)
egy sé gek nél:

– üze mi kör nye zet vé del mi meg bí zot ti (fe le lõ si) fel ada -
tok el lá tá sa, a ter me lé si fo lya ma tok elem zé se a kör nye zet -
biz ton sá gi, a kör nye zet ter he lés csök ken té si, a zaj vé de le mi 
és rez gés el len õr zé si szem pon tok ér vé nye sí té se,

– a kü lön bö zõ szennye zé sek (víz, le ve gõ, ta laj) és a
hul la dé kok mennyi sé gi fel mé ré se, ana li ti kai vizs gá la ta, a
mé ré si ered mé nyek rög zí té se, ér té ke lé se, a kár men te sí tés
fo lya ma tá ban való köz re mû kö dés,

– a tech no ló gia szennye zõ for rá sa i nak fel tá rá sa,
– a mel lék ter mé kek, hul la dé kok min ta vé te le zé se,

elem zé se, in téz ke dés a hul la dé kok ke ze lé se (tá ro lá sa, szál -
lí tá sa, ár tal mat la ní tá sa stb.) ér de ké ben,

– a mi nõ ség el len õr zé si szak te rü le ten kör nye zet vé del -
mi elem zõi, kör nye zet vé del mi el len õri fel ada tok el lá tá sa,

– köz re mû kö dés a kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok és
elõ írások he lyi be tar ta tá sá ban,

– köz re mû kö dés a mun ka- és tûz vé del mi, va la mint kör -
nye zet biz ton sá gi és biz ton ság tech ni kai elõ írások he lyi be -
tar ta tá sá ban,

– kap cso lat tar tás a kör nye zet vé del mi, ter mé szet- és táj -
vé del mi, víz ügyi, va la mint a ka taszt ró fa vé del mi és nép -
egész ség ügyi ha tó sá gok kal és a nö vény és ta laj vé del mi
szol gá lat tal, mun ka vé del mi szer ve ze tek kel,

– rész vé tel a ha tó sá gi be já rá so kon,
– adat gyûj tés, adat fel dol go zás, az ered mé nyek ér té ke -

lé se, szá mí tó gé pes feldolgozása,
– be szá mo lók ké szí té se,
– rész vé tel az en ge dé lye zé si el já rá sok elõ ké szí té sé ben.

Ön kor mány za ti mun ka kör ben:
– a te le pü lés te rü le tén a gaz dál ko dó szer ve ze tek re vo -

nat ko zó kör nye zet vé del mi mé ré si ada tok fi gye lem mel
kísérése, nyilvántartása,

– köz re mû kö dés a te le pü lés kör nye zet vé de lem mel
kap cso la tos fel ada ta i nak irányításában,

– köz re mû kö dés a pol gár mes ter, a kép vi se lõ-tes tü let és 
szer vei, to váb bá a jegy zõ és ap pa rá tu sa kör nye zet vé del mi
fel ada ta i nak megoldásában,

– köz re mû kö dés a te le pü lé si kör nye zet vé del mi dön té -
sek, elõ írások elõ ké szí té sé ben, vég re haj tá sá ban és
ellenõrzésében,

– kap cso lat tar tás a la kos ság gal, kör nye zet vé del mi ta -
nács adás,

– köz re mû kö dés a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog -
ram te rü le ti ki mun ká lá sá ban.

2. A szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma meg ne ve zé se

3126 kör nye zet vé del mi tech ni kus

3. A szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ ro kon mun ka kö rök,
fog lal ko zá sok

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma meg ne ve zé se

3910 egyéb ügy in té zõ

3159 Egyéb üzem ben tar tá si fog lal ko zá sok

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

1. A fog lal ko zás gya kor lá sa so rán elõ for du ló leg fon to -
sabb fel ada tok, fel adat cso por tok

Va la mennyi szak te rü le ten
Ipa ri, me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ke res ke del mi egy sé -

gek ben vagy a szol gál ta tás te rü le tén (gaz dál ko dó szer ve -
ze tek nél):

– kör nye zet vé del mi meg bí zot ti (fe le lõ si) te vé keny ség,
a gyár tás tech no ló gia fi gye lem mel kí sé ré se a szennye zõ
anya gok ki bo csá tá sa, a zaj vé de lem és a rezgésellenõrzés
szempontjából,

– a víz, szenny víz, le ve gõ szennye zett sé gét csök ken tõ
és a hul la dé kok ke ze lé sé re (hasz no sí tá sá ra, ár tal mat la ní -
tás ra stb.) szol gá ló be ren de zé sek mû kö dé sé nek fi gye lem -
mel kí sé ré se, szük ség ese tén a mû kö dé sé be történõ
beavatkozás elrendelése,

– ana li ti kai vizs gá la tok el vég zé se,
– ki bo csá tá si ha tár ér té ket elõ író mû sza ki szab vá nyok,

ha tó sá gi elõ írások nyil ván tar tá sa,
– a rend sze res és idõ sza kos kör nye zet vé del mi el len õr -

zõ vizs gá la tok és fe lül vizs gá la tok az ál ta lá nos kör nye ze ti
ál la pot fel mé rés, ér té ke lés, meg szer ve zé se, ered mé nye i nek 
ér té ke lé se és rendszerezése, adatszolgáltatás,
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– be szá mo lók ké szí té se a kör nye zet szennye zés ala ku -
lá sá ról, a kri ti kus pon tok meg ha tá ro zá sa,

– ter me lé si fo lya ma tok elem zé se, anyag mér le gek ké -
szí té se, anyag- és ener gia ta ka ré kos tech no ló gi ák ki dol go -
zá sá ban való rész vé tel,

– a sze lek tív hul la dék gyûj tés, a sze lek tív gyûj tõ he lyen
tör té nõ át me ne ti tar tás tech no ló gi á já nak ki dol go zá sá ban
és be ve ze té sé ben való rész vé tel,

– köz re mû kö dés a kár el há rí tá si ter vek ké szí té sé ben,
– új be ru há zá sok, illetve új tech no ló gi ák ki dol go zá sa

so rán ja vas lat té tel a kör nye zet vé del mi szem pon tok ér vé -
nye sí té sé re,

– mun ka he lyén a sze lek tív hul la dék gyûj tés meg va ló sí -
tá sa,

– mi nõ ség el len õr zé si osz tá lyo kon kör nye zet vé del mi
elem zõi, el len õri (cso port ve ze tõi) fel ada tok el lá tá sa,

– kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés a kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek kel, igaz -
ga tó sá gok kal, ön kor mány za tok kal, egyéb ha tó sá gok kal,

– rész vé tel a ha tó sá gi el já rá sok ban, je len té sek, be szá -
mo lók ké szí té se,

– rész vé tel a ha tó sá gi el len õr zé si be já rá so kon, a ha tó -
sá gi elõ írások vég re haj tá sa és a vég re haj tás el len õr zé se,

– a mun ka vé del mi, tûz vé del mi, biz ton ság tech ni kai,
kör nye zet biz ton sá gi és kör nye zet- és ter mé szet vé del mi
elõ írások be tar tá sa, be tar ta tá sa.

Ön kor mány za ti mun ka kör ben:
– kör nye zet vé del mi ada tok, elõ írások, ha tá ro za tok

gyûj té se, rend sze re zé se és szol gál ta tá sa a pol gár mes ter, a
kép vi se lõ-tes tü let és szer vei, to váb bá a jegy zõ és ap pa rá -
tu sa felé, rész vé tel a ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok elõ -
ké szí té sé ben,

– rész vé tel a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem he lyi (te -
rü le ti) sza bá lyo zá sá nak ki ala kí tá sá ban a ha tá lyos jog sza -
bá lyok figye lembe véte lével,

– a te le pü lé si köz szol gál ta tá sok hely ze té nek vizs gá la ta 
kör nye zet vé del mi szem pont ból,

– a vál lal ko zá si és szol gál ta tá si te vé keny sé gek re vo -
nat ko zó ön kor mány za ti en ge dé lyek kör nye zet vé del mi
elõ írásainak meg ha tá ro zá sa,

– a te le pü lé si kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi
fel ada tok szer ve zé se, a ha tá ro za tok és jog sza bá lyi elõ -
írások be tar tá sá nak el len õr zé se,

– ön kor mány za ti ada tok, in for má ci ók szol gál ta tá sa ha -
tás vizs gá la tok hoz, ter ve zé si mun kák hoz,

– re gi o ná lis együtt mû kö dés szer ve zé se a kör nye ze ti
prob lé mák te le pü lé sen túl mu ta tó ré szé nek meg ol dá sá ban,

– kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés a kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet- és táj vé del mi, víz ügyi, valamint a mû em -
lék vé del mi, a köz egész ség ügyi, a ka taszt ró fa vé del mi és a
rend vé del mi ha tó sá gok kal, rész vé tel a ha tó sá gi el já rá sok -
ban, je len té sek, be szá mo lók ké szí té se.

2. Rész le tes kö ve tel mé nyek

Va la mennyi szak te rü le ten
Fel ada tai meg ol dá sá hoz is mer je:
– kör nye zet vé de lem, ter mé szet- és táj vé de lem fel ada -

ta it, esz kö ze it, tár gya it,

– az öko ló gia tör vényszerûségeit, a bio szfé ra, a föl di
élet rend szer ként való ér tel me zé sét,

– a fenn tart ha tó fej lõ dés fo gal mát, adott te rü le ten való
meg va ló sí tás for má it, össze füg gé se it, eszközeit,

– a ter mé szet vé del mi bi o ló gia tör vényszerûségeit,

– a vé dett ter mé sze ti te rü le te ket, a te rü let nél kü li vé dett 
ter mé sze ti ér té ke ket, a föld ta ni ter mé szet vé del met, a táj vé -
del mi és kultúrtörténeti értékeket,

– ter mé sze ti ér té kek és vé dett ter mé sze ti te rü le tek ke -
ze lé sé nek, fenn tar tá sá nak, mo ni to ro zá sá nak és be mu ta tá -
sá nak alap ve tõ kérdéseit és összefüggéseit,

– a kör nye zet bi o ló gi ai, kör nye zet ké mi ai össze füg gé se -
ket,

– a ne he zen vagy nem bom ló anya go kat, anyag cso por -
to kat,

– az ele mek és ve gyü le tek kör nye zetszennye zõ és
egész ség ká ro sí tó hatásait,

– a kör nye zet vé del mi mé ré sek alap el ve it, mód sze re it
és eszközeit,

– a mû sza ki áb rá zo lást, a mû sza ki rajz alap ja it (gép rajz, 
épí té sze ti áb rá zo lás, hely szín rajz),

– a szak te rü let anya ga it, esz kö ze it, be ren de zé se it, alap -
mû ve le te it, alap fo lya ma ta it, fõbb tech no ló gi á it, szennye -
zõ for rá sa it, olyan mély ség ben, hogy ért se és is mer je fel a
tech no ló gi ai és a kör nye zet vé del mi feladatok közötti
összefüggéseket,

– a víz mi nõ sí tés szem pont ja it és mód sze re it (fi zi kai,
ké mi ai és bi o ló gi ai víz mi nõ sí tés), a víz mi nõ sí tés
eljárásait,

– a ha zai vi zek ál la po tát, a víz szennye zõ em be ri te vé -
keny sé ge ket, a víz szennye zés ha tá sa it; a mér ge zõ, táp lá ló
(eut ro fi zá ci ós) és egyéb hatásokat,

– a szenny vi zek mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõ it, a
víz- és a szenny víz ke ze lés le he tõ sé ge it, költ sé ge it, a
szenny víz ke ze lé si mû ve le te ket és tech no ló gi á kat, a fi zi kai 
mód sze re ket, a ké mi ai víz tisz tí tást, a me cha ni kai és bi o ló -
gi ai, il let ve a ter mé sze tes szenny víz tisz tí tást, va la mint a
szak sze rû egye di szenny víz el he lye zést, a kom mu ná lis, a
ne héz ipa ri, olaj ipa ri, könnyû ipa ri, élel mi szer ipa ri, vegy -
ipa ri és me zõ gaz da sá gi használtvizek és szennyvizek
kezelését szolgáló komplex tisztítórendszereket,

– a vegy ipa ri szenny vi zek tisz tí tá sát, a kü lön le ges tisz -
tí tá si mód sze re ket (só ta la ní tás, am mó niamen te sí tés, ol dó -
szer-, ne héz fém- és mér ge zõ anyag eltávolítás stb.),

– a szenny víz ke ze lés mel lék ter mé ke it, az iszap ke ze lés
mód sze re it,

– a víz szennye zést csök ken tõ tech no ló gi ai mó do sí tá so -
kat, a víz ta ka ré kos tech no ló gi á kat, ér té kes anya gok ki nye -
ré sét a szenny vi zek bõl, a szennyvizek elhelyezését,

– a víz mi nõ ség-vé de lem sza bá lyo zá sá nak alap ja it, a
víz mi nõ ség-vé de lem he lyi, re gi o ná lis és or szá gos
szervezetét,

– a gaz da sá gi egy sé gek víz- és szenny víz há ló za tát, a
víz el lá tá si mó do kat, a víz hasz ná ló be ren de zé se ket,
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– a hul la dék fo gal mát, faj tá it, ke ze lé sét (gyûj tés, tá ro -
lás, hasz no sí tás, ár tal mat la ní tás stb), a tech no ló gia és a
hul la dé kok kö zöt ti össze füg gést, a sze lek tív gyûjtés
eszközeit, módszereit,

– a ve szé lyes hul la dé kok fo gal mát, a mi nõ sí tés hez
szük sé ges vizs gá la to kat,

– a hul la dé kok ége té sét, az ége tés el mé le tét, a ve szé -
lyes hul la dé kok ége té si tech no ló gi á ját,

– a bio gáz-elõ ál lí tás és a kom posz tá lás el mé le tét és
tech no ló gi á ját,

– a le ra kás sal ár tal mat la nít ha tó hul la dé kok kö rét, a le -
ra kás fel té te le it, a ren de zett, biz ton sá gos le ra kó hely ki vá -
lasz tá sát, ki épí té sét, a lerakási technológiát,

– a hul la dé kok nyil ván tar tá sát, az adat köz lés, a do ku -
men tá lás és át adás szabályait,

– a ra dio ak tív hul la dé kok faj tá it és ha tá su kat, le ra ká suk 
kü lön le ges szabályait,

– a le ve gõ össze té te lét, ön tisz tu lá si fo lya ma tát, a le ve -
gõ szennye zett ség nek az élõ vi lág ra gya ko rolt ha tá sát, tud -
ja rend sze rez ni a kü lön bö zõ szennyezõ forrásokat,

– a lég szennye zés ere de tét, faj tá it, ha tá sa it, az SO2,
NOx, CO2, va la mint az ózon és a szén hid ro gé nek és egyéb
a kör nye zet re fo ko zot tan ve szé lyes szer ves ve gyü le tek át -
ala ku lá sát, kor ró zi ós, élet ta ni, gaz da sá gi ha tá sa it, szerepét
a szmog kialakulásában,

– az üveg ház ha tás fo gal mát, kö vet kez mé nye it, az el -
len sú lyo zó tényezõket,

– az emisszió, transz misszió, im misszió fo gal mát, a
szennye zés fo lya ma tát, az im misszi ós ha tár ér té ke ket és al -
kal ma zá su kat, a vé dett sé gi ka te gó ri á kat, a ve szé lyes sé gi
fo ko za to kat, a ter je dés fo lya ma tát és be fo lyá so ló
tényezõit, a légköri stabilitás fogalmát,

– a szmog tí pu sa it, a szmog ri a dó fo ko za ta it,
– az emisszi ós ha tár ér ték fo gal mát, szá mí tá sát, a tech -

no ló gi ai és az egye di emisszi ós ha tár ér ték fo gal mát, al kal -
maz ha tó sá gát, az emisszió számítás módszereit,

– a lég szennye zett ség csök ken té sé nek mód ja it, az im -
misszió és az emisszió csök ken tés le he tõ sé ge it, ak tív és
passzív mód sze re it, el já rá sa it és be ren de zé se it, az adott
cél nak meg fe le lõ be ren de zés ki vá lasz tá sá nak szempont -
jait, a mû em lé kek le ve gõ szennye zés tõl való védelmének
lehetõségeit,

– a ta laj tí pu sa it, fi zi kai, ké mi ai és bi o ló gi ai tu laj don sá -
ga it, a ta lajt, mint élõ he lyet, a ter me lé si tech no ló gi ák ta laj -
ra gya ko rolt ha tá sát (gé pe sí tés, ke mi zá lás, öntözéses
gazdálkodás),

– a ta laj szennye zõ dé sek for rá sa it, ha tá sa it, a szennye zõ 
anya gok mé ré sé nek le he tõ sé ge it, a mû trá gyák, nö vény vé -
dõ sze rek faj tá it, össze té te lét, környezeti hatását,

– a zaj vé de lem és rez gés el len õr zés alap fo gal ma it,
– a zaj és rez gés élet ta ni ha tá sa it, az ál ta luk oko zott ká -

ro so dá sok for má it és az el le nük való vé de ke zés módsze -
reit, eszközeit,

– a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat és a kör nye ze ti au di tá lás
alap fo gal ma it,

– a szab vá nyo sí tás és a mi nõ ség biz to sí tás alap ja it, je -
len tõ sé gü ket,

– az ér vény ben lévõ szennye zõ anyag ki bo csá tá si ha tár -
ér té ke ket, il let ve a vo nat ko zó szakirodalmat,

– a mun ka vé del met és a mun ka vé de lem te rü le te it (bal -
eset el há rí tás, mun ka egész ség ügy),

– a fog lal ko zá si ár tal ma kat, az ipar ve szély for rá sa it, az
egész ség re ár tal mas mér ge zõ és maró anya go kat, tu laj don -
sá ga i kat, ve szé lyes sé gük fo kát, az el le nük való védekezés
eszközeit,

– az ál lam igaz ga tá si és a pol gá ri jog fel épí té sét, sze re -
pét, a kör nye zet vé del mi ál lam igaz ga tá si és ön kor mány za ti 
in téz mény rend szer fel épí té sét, te vé keny sé gét, a közöttük
lévõ munkamegosztást,

– a gaz da sá gi jog alap ja it,
– a kör nye zet-, ter mé szet- és táj vé de lem mel, te rü let fej -

lesz tés sel, a te le pü lés üze mel te tés sel kap cso la tos fõbb
jogszabályokat,

– a szak igaz ga tás alap ja it,
– az ön kor mány za tok mû kö dé sé nek jogi alap ja it,
– a te le pü lés gaz dál ko dás ele me it, fõbb fel ada ta it, szer -

ve ze ti rendszerét,
– a tör té ne ti, az épí té sze ti, a ter mé sze ti ér té kek vé del -

mét, a meg õr zé si feladatokat,
– a te rü let- és te le pü lés fej lesz té si fel ada tok tar tal mát,

az azok hoz kap cso ló dó kör nye zet vé del mi fel ada to kat,
követelményeket,

– a ve ze tés, szer ve zés, vál la la ti gaz dál ko dás alap fo gal -
ma it,

– a vál lal ko zá sok lét re ho zá sá ra és vi te lé re vo nat ko zó
fõbb elõ írásokat, sze mé lyi, gaz da sá gi, jogi feltételeket,

– a fel ada ta el lá tá sá hoz szük sé ges szá mí tó gép-ke ze lést
és prog ram alkalmazást,

– a mû sza ki áb rá zo lást, a mû sza ki rajz alap ja it (gép rajz, 
épí té sze ti áb rá zo lás, hely szín rajz).

Is me re te it a gya kor la ti mun ka vég zés so rán al kal maz ni
tud ja az aláb bi területeken:

– le gyen ké pes a kör nye zet vé del mi mé ré se ket vé gez ni
és meg szer vez ni,

– tud jon az elõ írások sze rint min tát ven ni (víz, le ve gõ,
ta laj, hul la dék) a szennye zett kö ze gek bõl,

– tud ja a min tát tar tó sí ta ni, elõ ké szí te ni az ana li ti kai
vagy mû sze res méréshez,

– tud ja a hor doz ha tó mé rõ be ren de zé se ket ke zel ni, a
tesz te ket alkalmazni,

– tud jon rez gést mérõ mû sze re ket ke zel ni, mé rést vé -
gez ni és ér té kel ni,

– tud jon a szak te rü let hez kap cso ló dó ge o dé zi ai fel mé -
ré se ket, ki tû zé se ket végezni,

– le gyen ké pes adat bá zist lé te sí te ni, ke zel ni, fo lya ma -
to san bõvíteni,

– le gyen ké pes a ter me lé si fo lya ma tok kör nye zet vé del -
mi szem pon tú elem zé sé re, anyag- és ener gia ta ka ré kos
tech no ló gi ák ki ala kí tá sá ban való rész vé tel re, anyag mér le -
gek, energiamérlegek készítésére,
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– irá nyí tás mel lett tud jon ál ta lá nos, fo lya ma tos kör nye -
ze ti ál la pot fel mé rést ké szí te ni, az ered mé nye ket rend sze -
rez ni, ér té kel ni, a határértékeket értelmezni,

– tud ja el len õriz ni a kör nye zet tech ni kai be ren de zé sek
mû kö dé sét, a mû kö dé sük be be avat koz ni és az üzem za vart
el há rí ta ni (elháríttatni),

– tud jon a kár el há rí tá si fel ada tok meg ol dá sá ra ja vas la -
tot tenni,

– le gyen ké pes rö vid és hosszú távú kör nye zet vé del mi
ter vek ki dol go zá sá ban köz re mû köd ni, azo kat vég re haj ta -
ni, irá nyí ta ni és ellenõrizni,

– a mun ka te rü le tén le gyen ké pes kap cso la tot tar ta ni a
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi, va la mint
a ka taszt ró fa vé del mi ha tó sá gok kal és a nö vény és
talajvédelmi szolgálattal,

– le gyen ké pes az alap ve tõ kör nye zet tech no ló gi ai el já -
rá sok gya kor la ti be mu ta tá sá ra, és ha tás fo kuk ellenõr -
zésére,

– le gyen ké pes fel hasz ná lói szin ten szö veg szer kesz tõ,
táb lá zat- és adat bá zis ke ze lõi gra fi kus szá mí tó gé pes prog -
ra mo kat hasz nál ni, az adat fel dol go zás hoz, adat szol gál ta -
tás hoz, do ku men tu mok készítéséhez számítógépet
alkalmazni,

– tud jon mû sza ki raj zot ké szí te ni és ol vas ni,
– le gyen ké pes köz re mû köd ni a kü lön bö zõ te rü le te ken

a kör nye zet vé del mi elõ írások ki dol go zá sá ban, a dol go zók
kör nye zet vé del mi ok ta tá sá nak meg szer ve zé sé ben, és az
elõ írások betartásának ellenõrzésében,

– le gyen ké pes a mun ka vég zé se so rán elõ for du ló bal -
ese te ket meg elõz ni, a meg elõ zés ér de ké ben in téz ked ni, a
mun ka vé del mi és a biz ton ság tech ni kai elõ írásokat
betartani és betartatni.

2.1. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (ener ge ti ka)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– a kör nye ze tet ká ro sí tó ener ge ti kai ha tá so kat,
– az ener ge ti ka te rü le tén a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat,

au di tá lás lényegét,
– az alap anyag, se géd anyag, ener gia ter me lés, ener gia -

szük ség let fogalmát,
– a ter mék, mel lék ter mék, hul la dék kör nye zet re gya ko -

rolt hatását,
– a kör nye zet ba rát anyag hasz ná lat le he tõ sé ge it,
– az ener gia ipa ri tech no ló gi ák, mun ka fo lya ma tok

anyag- és ener gia mér le gét, anyag- és ener gia for gal mi
diagramjait,

– az ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ lég szennye zõ
anya go kat, azok ha tá sát a környezetre,

– az ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ szenny vi zek
jel le gét és ke ze lé si lehetõségeit,

– a ta laj szennye zé sek le het sé ges oka it, a szennye zés
meg elõ zé sé nek mód ja it, il let ve az utó la gos ta laj tisz tí tás
lehetõségeit,

– a zaj- és rez gés kel tõ ha tá so kat,

– a ke let ke zõ hul la dé kok ke ze lé sé nek (sze lek tív gyûj -
té sé nek, hasz no sí tá sá nak, ár tal mat la ní tá sá nak, új ra hasz -
no sí tá sá nak stb.) le he tõ sé ge it, az ener ge ti kai hulladékok
veszélyességi jellemzõit,

– az ener gia elõ ál lí tá sa so rán al kal ma zott leg fon to sabb
gépi és vil la mos ipa ri be ren de zé se ket,

– a hõ ener gia ter me lés és át ala kí tás gé pe i nek, be ren de -
zé se i nek fel épí té sét, mûködését,

– az erõ gé pek fel épí té sét, mû kö dé sét,

– az egyen- és vál tó ára mú mo to rok mû kö dé sét, fel épí -
té sét,

– az ener gia el osz tás, át ala kí tás le he tõ sé ge it,

– a transz for má to rok fel épí té sét, mû kö dé si elvét,

– az egyen irá nyí tás le he tõ sé ge it, sze re pét az ener gia el -
lá tás ban,

– az ener ge ti ka te rü le tén al kal ma zott gé pek, be ren de -
zé sek kör nye ze tet ká ro sí tó hatásait,

– az egyes be ren de zé sek al kal ma zá sa so rán ke let ke zõ
hul la dé kok kör nye zet re gya ko rolt hatását,

– az egyes be ren de zé sek kel vég zett mun ka fo lya ma tok
anyag- és ener gia mér le gét, anyag- és ener gia for gal mi
diagramjait,

– a kör nye zet ba rát be ren de zé sek kel tör té nõ ener gia
elõ ál lí tá sá nak lehetõségeit,

– az egyes be ren de zé sek al kal ma zá sa so rán ke let ke zõ
lég szennye zõ anya go kat, azok ha tá sát a környezetre,

– az egyes be ren de zé sek al kal ma zá sa so rán ke let ke zõ
szenny vi zek jel le gét és ke ze lé si lehetõségeit,

ért se:

– az össze füg gést a kör nye zet kí mé lõ ener gia ter me lés
és a kör nye zet mi nõ sé ge között,

– ál ta lá nos kör nye zet vé del mi és ener ge ti kai is me re tei
és a gya kor la ti prob lé mák kö zöt ti kapcsolatot,

– a fosszi lis ener gia hor do zók és a meg úju ló ener gia for -
rá sok ból elõ ál lí tott ener gia ter me lé se kor fel lé põ kör nye -
zet ter he lés közötti különbséget,

– az anyag ta ka ré kos tech no ló gia és mun ka fo lya mat
fon tos sá gát a gaz da sá gos ener gia ter me lés ben és a hul la -
dék gaz dál ko dás terén,

– a tech no ló gi ai fo lya ma tok és a tech no ló gi ák vál to zá -
sá nak, vagy kor sze rû sí té si le he tõ sé ge i nek össze füg gé se it
az ál ta luk oko zott környezetszennyezéssel,

– a tech no ló gi ai fo lya ma tok so rán al kal ma zott be ren -
de zé sek kor sze rû sé ge és a tech no ló gi ák kor sze rû sé ge kö -
zöt ti kap cso la tot, az al kal ma zott be ren de zé sek ál tal
okozott környezetszennyezés mértékét,

– a mi nõ ség biz to sí tás kap cso la tát a gépi és elekt ro mos
be ren de zé sek kor sze rû sé gé vel, szak sze rû használatával,

le gyen ké pes al kal maz ni:

– a szak mai gya kor lat ban elõ for du ló ener ge ti kai, kör -
nye zet vé del mi fel ada tok hoz kap cso ló dó alapfogalmakat,

– az ener gia el lá tás és szol gál ta tás biz to sí tá sa kor a kör -
nye zet vé de lem ál ta lá nos szempontjait,
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– gé pek és be ren de zé sek be szer zé se kor, üze mel te té se -
kor a meg fe le lõ mû sza ki és gaz dál ko dá si szem pon tok
figye lembe véte lével az ener gia ta ka ré kos megoldásokat.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a kör nye zet kí mé lõ tech no ló gi á kat,
– az egyé ni vé dõ esz kö zö ket,
– az ener ge ti kai és kör nye zet vé del mi mé ré se ket az

ener ge ti kai tech no ló gi ák ban,
– mért ered mé nyei ki ér té ke lé se kor a mû sza ki szab vá -

nyo kat, illetve az emisszi ós és im misszi ós ha tár ér té ke ket,
– a le ve gõ-, víz- és ta laj szennye zés meg elõ zé sé re,

illetve csök ken té sé re op ti má lis kör nye zet tech ni kai megol -
dásokat,

– a ke let ke zõ hul la dé kok új ra hasz no sí tá si le he tõ sé ge it,
– a sze lek tív hul la dék gyûj tést,
– az ener gia ter me lõ fo lya ma tok au di tá lá sát,
– az ener ge ti kai gépi be ren de zé se ket,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

2.2. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (élel mi szer ipar)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– az élel mi szer elõ ál lí tás és a kör nye zet köl csön ha tá sát,
– az élel mi szer tech no ló gi ák ál ta lá nos jel lem zõ it, a fon -

to sabb ipa rok tech no ló gi á it (tar tó sí tó-, nö vény olaj-, hús-,
ba rom fi-, tej-, ga bo na-, sü tõ-, szesz-, bor-, sör-, do hány-,
édesipar és cukorgyártás),

– a kész ter mé kek jel lem zõ it,
– a nö vé nyi és ál la ti ere de tû nyers anya gok jel lem zõ it,

át vé te lét,
– az élel mi szer ipa ri mel lék ter mé kek és hul la dé kok

hasz no sí tá sá nak lehetõségeit,
– élel mi szer ipa ri hul la dé kok ár tal mat la ní tá sá nak le he -

tõ sé ge it a ta laj ká ro so dás meg elõ zé sé nek figye lembe véte -
lével,

– a gé pek, be ren de zé sek üze mel te té sé nek mód ját a hi -
gi é nés fel té te lek biz to sí tá sa, az ener gia ta ka ré kos ság szem -
pont ja i nak be tar tá sa és zaj csökkentésére vonatkozóan,

– az éle mi szer biz ton ság ha zai hely ze tét és in téz mény -
rend sze rét,

– a hul la dé kok gyûj té sé vel, szál lí tá sá val to váb bá le ra -
ká sá val vagy ége tés sel tör té nõ ár tal mat la ní tá sá val kap cso -
la tos ügyintézés folyamatát,

ért se:
– az Élel mi szer tör vény elõ írásait a ha zai és a nem zet -

kö zi szab vá nyok nor má it, a ter mé kek jelölését,
– a le ve gõt szennye zõ anya gok csök ken té sé nek tech -

no ló gi ai je len tõ sé gét,
– az élel mi szer elõ ál lí tó hely lé te sí té sé nek, az üze mel -

te té sé nek kö ve tel mé nye it, elõ írásait,
– a „bio” élel mi sze rek elõ ál lí tá sá nak lé nye gét, elõ -

nyeit,

– a gyár tás tech no ló gi ák so rán fel hasz nált ada lék- és
tech no ló gi ai se géd anya gok szerepét,

– a kör nye ze tet leg in kább ter he lõ élel mi szer ipa ri te vé -
keny sé gek fõ gyár tás tech no ló gi ai mûveleteit,

– az élel mi szer ipa ri ter mé kek cso ma go lá si hul la dé kok
csök ken té sé nek meg ol dá sa it, a hasz no sí tá si lehetõségeit,

le gyen ké pes rend sze rez ni:
– az élel mi szer ipa ri, élel mi szer for gal ma zá si és/va la -

mint a ven dég lá tá si, és a köz ét kez te té si te rü le te ken a kör -
nye zet vé de lem cél ja it, fel ada ta it, te rü le te it, módszereit,
eszközeit,

– a hul la dé kok gyûj té sé vel, szál lí tá sá val, hasz no sí tá sá -
val, to váb bá le ra ká sá val vagy ége tés sel tör té nõ ár tal mat la -
ní tá sá val kap cso la tos ügyintézés feladatait,

le gyen ké pes al kal maz ni:
– az élel mi szer elõ ál lí tó hely lét re ho zá sa kor az op ti má -

lis gyár tás tech no ló gi át,
– a gyár tás tech no ló gi ák is me re té ben a hul la dé kok,

mel lék ter mé kek hasz no sí tá si eljárásait,
– a fõbb gyár tás tech no ló gia is me re té ben a meg fe le lõ

kör nye zet kí mé lõ mûveleteket,
– az élel mi szer ipa ri te rü le ten al kal ma zott cso ma go ló -

esz kö zök új ra hasz no sí tá si technológiáit.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá lat ered mé nye it,
– a szer vet len és szer ves ve gyü le tek mennyi sé gi és mi -

nõ sé gi meg ha tá ro zá sát,
– a la bo ra tó ri u mi mé rõ mû sze re ket (ka lib rá ció, mé rés,

kar ban tar tás),
– a la bo ra tó ri u mi mé ré sek mé ré si pon tos sá gá ra és

 reprodukálhatóságára vo nat ko zó elõ írásokat,
– a min ta vé te li esz kö zö ket (meg vá lasz tás, mû köd te tés,

kar ban tar tás),
– a hely szí ni vizs gá la tok hoz szük sé ges gyors tesz te ket,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

2.3. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (ge o ló gia)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– a Föld ke let ke zé sé nek leg el fo ga dot tabb el mé le te it,
– a Föld ha gyo má nyos és le mez tek to ni kai szer ke ze tét,
– a hegy ség kép zõ dé si cik lu so kat és az ezek kel kap cso -

la tos õs föld raj zi változásokat,
– a föl di élet ki ala ku lá sát, a föld tör té net ese mé nye it,

kor be osz tá sát,
– a bel sõ és kül sõ erõk mû kö dé sé nek fo lya ma tát és ál -

ta lá nos ismérveit,
– az ás vá nyok osz tá lya it, a leg fon to sabb kõ zet al ko tó

ás vá nyo kat, kõ ze tek osz tá lyo zá sát,
– a mag más fo lya ma tok so rán ke let ke zõ kõ ze te ket,
– kõ zet me ta mor fó zist, az át ala kult kõ ze te ket,
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– az egyes idõ sza kok leg jel lem zõbb ve zér kö vü le te it,
– a ré teg tan alap is mér ve it,
– az üle dé kes fo lya ma tok sor rend jét és jel lem zõ it,
– Ma gyar or szág föld ta ni táj egy sé ge i nek jel lem zõ fel -

épí té sét,
– a fel szín alat ti vi zek tí pu sa it, ve gyi fi zi kai áram lá si

tu laj don sá ga it, szennye zõ dé sé nek le he tõ sé ge it, a szennye -
zõ dé sek ter je dé sét, a ter je dés irányának meghatározását,

– a ge o dé zi ai mér ték egy ség rend sze re ket,
– az alap pon tok je lö lé sé nek mód ja it,
– a fel mé ré si el já rá so kat,
– a ma gas ság mé rés fo gal mát és mód sze re it,
– a te re pi mun kák rend jét és biz ton ság tech ni kai elõ -

írásait,
– a meg en ge dett szin te zé si zá ró hi ba ha tá ro kat,
– a gya kor la ti fel ada tok hoz szük sé ges szá mí tá si el já rá -

so kat,
– az ered mé nyek do ku men tá lá sá nak sza bá lya it (jegy -

zõ könyv),
– a mér nök ge o ló gi ai ku ta tás alap ele me it,
– kõ ze tek és üle dé kek po ro zi tá si, per me a bi li tá si, szö -

ve ti jellemzõit,
– ala po zá sok, üre gek mér nök ge o ló gi ai prob lé má it,
– a min ta vé te li és la bo ra tó ri u mi mun kák rend jét biz -

ton ság tech ni ká ját,
– a mér nök ge o ló gi ai fel ada tok meg ol dá sá hoz kap cso -

ló dó számításokat,
– a vizs gá la ti jegy zõ könyv el ké szí té sét,

ért se:
– az evo lú ció és a föl di lég kör ala ku lá sá nak össze füg -

gé se it,
– a le mez tek to ni kai fo lya ma tok össze füg gé se it,
– a hegy ség kép zõ dés oka it és fo lya ma tát,
– a föld ta ni kép zõd mé nyek kor meg ha tá ro zá sá nak

elvét,
– a mag ma kép zõ dés és ki kris tá lyo so dás ese mé nye i nek

össze füg gé se it,
– az ás vány rend sze re zés alap el vét,
– a me ta morf geo fá zis fo lya ma ta it,
– az üle dé kes fo lya ma tok és kõ zet kép zõ dés kap cso la -

tát,
– a karsz to so dás fo lya ma tát,
– a tek to ni kai moz gá sok és Ma gyar or szág szer ke ze ti

fel épí té sé nek kapcsolatát,
– a hely meg ha tá ro zás, az ab szo lút és re la tív pont meg -

ha tá ro zás elvét,
– két pont kö zöt ti tá vol ság meg ha tá ro zá sá nak módját,
– a te rü let osz tás ge o met ri ai vo nat ko zá sa it és a szá mí tá -

so kat,
– a szög mé rés és a szin te zés alap el vét, sza bá lya it,
– az ál ta luk el vég zett tá vol ság mé rés, szin te zés és szög -

mé rés alap el vét, szabályait,
– a mé ré si jegy zõ könyv ké szí té sé nek, ve ze té sé nek me -

ne tét és fontosságát,

– az al kal ma zott ta laj me cha ni kai mé ré si mód szer és a
mé ren dõ kom po nen sek kö zöt ti összefüggést,

– az al kal ma zott esz kö zök mû kö dé si elvét,

– a kör nye zet föld ta ni mû sza ki föld ta ni tér ké pe zés nél
al kal maz ha tó geo fi zi kai módszerek elvét,

– az ál lé kony ság vizs gá la ti el vét,

– a vizs gált jel lem zõk és a ta laj mi nõ ség kö zöt ti kap cso -
la tot,

– az ál ta luk el vég zett vizs gá la tok so rán zaj ló fo lya ma -
tok ok-oko za ti össze füg gé se it,

– az in gat lan-nyil ván tar tás szük sé ges sé gét,

le gyen ké pes rend sze rez ni:

– az ás vá nyo kat össze té te lük alap ján,

– a kõ ze te ket ás vány pa ra ge ne zi se ik alapján,

– a kõ ze te ket kör nye zet vé del mi ér zé keny sé gük alap -
ján,

– az üle dé ke ket és kõ ze te ket kü lön bö zõ szem pon tok
szerint,

– a föld fel szín for má it ge ne ti kai szem pon tok alap ján,

– Ma gyar or szág tek to ni kai zó ná it kor re lá ci ó juk alap -
ján,

– Ma gyar or szág hegy sé ge it fel épí té sük alap ján,

– a kü lön bö zõ ge o dé zi ai mé ré si el já rá so kat,

– a meg fi gye lé si, vizs gá la ti ada to kat, ered mé nye ket,

– az ál lé kony sá got biz to sí tó esz kö zö ket, mû sza ki be -
avat ko zá si módokat,

– a kü lön bö zõ mód sze rek kel vég zen dõ vizs gá la tok cél -
ja it és ered mé nye it,

le gyen ké pes al kal maz ni:

– a mér ték egy ség rend sze rek mér ték egy sé ge it,

– a mé ré si váz la tok szer kesz té sé nek sza bá lya it,

– a szin te zé si jegy zõ könyv szá mí tá sok hoz szük sé ges
is me re te it,

– in gat lan-nyil ván tar tá si is me re te i ket te lek köny vi ada -
tok be szer zé sé hez.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:

A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak
el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:

– a la bo ra tó ri u mi esz kö zö ket,

– a ta nult mé rõ mû sze re ket,

– a ta laj fel tá rás és min ta vé tel mód ja it, esz kö ze it,

– a te re pi mun kák ál ta lá nos sza bá lya it,

– ön ál ló an a mun ká juk hoz szük sé ges esz kö zö ket, be -
ren de zé se ket a ge o dé zi ai fel ada tok végrehajtása során,

– el mé le ti is me re te i ket a ta laj me cha ni kai mé ré sek
meg ter ve zé sé hez és az ered mé nyek kiszámításához,

– a vizs gá la ti ered mé nye i ket a leg fon to sabb ta laj faj ták
fel is me ré sé hez,

– a vizs gá la ti elõ írásokat azok vég re haj tá sa so rán,

– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -
del mi sza bá lyo kat.
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2.4. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (gé pé szet)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– az SI mér ték rend szert, az alap és le szár maz ta tott mér -

ték egy sé ge ket, va la mint át szá mí tá su kat (út, idõ, se bes ség,
gyor su lás, tö meg, erõ, nyo más, nyo ma ték, mun ka,
teljesítmény, hatásfok),

– gép raj zi je lö lé se ket és szab vá nyos áb rá zo lá si
módokat,

– szi lárd ság ta ni alap fo gal ma kat, az igény be vé tel, az
alak vál to zás, az éb re dõ fe szült ség és a fe szült ség el osz lás
kapcsolatát,

– a kü lön fé le igény be vé te lek, a húzó, a nyo mó, a haj lí -
tó, a nyí ró, a csa va ró és össze tett igény be vé te lek fo gal mát,
és az alap ese tek re vo nat ko zó méretezési eljárásokat,

– a kü lön bö zõ ren del te té sû gép ele mek, szer ke ze tek,
kö té sek jel lem zõ igény be vé te le it, a szi lárd ság ta ni mé re te -
zé si alap fo gal ma kat, és egy sze rû szá mí tá so kat, anyag és
szi lárd ság ta ni jellemzõket és jelöléseket,

– az egyes alap anya gok gyár tá sá nál al kal maz ha tó mi -
nõ ség ja ví tó eljárásokat,

a szennye zõ és öt vö zõ anya go kat, azok ha tá sát az anya -
gok fi zi kai, me cha ni kai és a vá lasz tott tech no ló gia sze rin ti
tu laj don sá gok ra, üzemi körülményekre,

– a kü lön fé le anyag elõ ké szí té si el já rá so kat és az el já -
rás tól füg gõ anyag igény be vé te li, anyag fel hasz ná lá si te -
rü le te ket; ön té si el já rá sok, ko vá cso lá si el já rá sok, hen ger -
lé si el já rá sok, kép lé keny ala kí tá si eljárások, felület
megmunkálási eljárások,

– a hõ ke ze lé si el já rá sok al kal ma zá sát, a me tal lo grá fia
szer ke zet mó do sí tá sá nak ha tá sát a fé mes anya gok me cha -
ni kai és tech no ló gi ai tulajdonságaira,

– a haj tó és ke nõ anya gok kal szem ben tá masz tott kö ve -
tel mé nye ket, az egyes fel hasz ná lá si területeken,

– a haj tó és ke nõ anya gok he lyes meg vá lasz tá sát, al kal -
ma zá sát és a meg fe le lõ idõ ben tör té nõ cse ré jé nek, pót lá sá -
nak szem pont ja it és elõ írásait,

– az egyes gép ele me ket és a fel hasz ná lá si te rü le te ket;
kö tõ gép ele mek, old ha tó és nem old ha tó kö té sek, ten ge -
lyek és csap ágya zá suk, ten gely kap cso lók, fé kek, rög zí tõ
szer ke ze tek, ki lincs mû vek, sza ba don fu tók, ru gók, len gés -
csil la pí tók, súr ló dá sos haj tá sok, kény szer kap cso la tú
hajtások, bütykös és karos mechanizmusok,

– a kü lön fé le anya gú, át mé rõ jû, és fal vas tag sá gú csö -
vek, csõ kö té sek, csõ sze rel vé nyek és tö mí té sek meg vá lasz -
tá sát a fel hasz ná lá si te rü let tõl, az áram ló kö zeg fi zi kai jel -
lem zõ i tõl és kémiai tulajdonságától függõen,

– a hid ra u li kus és pne u ma ti kus erõ át vi te li rend sze rek
fõbb ele me it, al kal ma zá suk le het sé ges te rü le te it, és szem -
pont ja it az üzem vi tel mûszaki jellemzõit,

– a kü lön bö zõ haj tó anya gok kal üze mel te tett bel sõ égé -
sû mo to rok szer ke ze ti fel épí té sét, az egyes szer ke ze ti ele -
mek fel ada tát, anya ga it és ki ala kí tá sát, a tü ze lõ anyag el lá -
tó és gyúj tá si rend szert, a ke né si és hû té si rend sze re ket, a

vil la mos és elekt ro ni kai egységek mûködését és
szabályzási funkcióit,

– a vil la mos ság ta ni alap fo gal ma kat, a vil la mos fe szült -
ség for rá so kat, a fe szült ség for rá sok jel lem zõ it, a ve ze tõ és
szi ge te lõ anya go kat, az áram fej lesz tõ ket, a fe szült ség sza -
bály zó kat, az egyen ára mú mo to ro kat, az aszink ron mo to -
ro kat, a transz for má to ro kat és az ak ku mu lá to ro kat, a szak -
irány ban jel lem zõ al kal ma zá si területeket, a villamos
érintésvédelem elméletét és a gyakorlatát,

le gyen ké pes rend sze rez ni:

– a kör nye zet vé de lem kü lön bö zõ szak irá nya i ban al kal -
ma zott gé pek, esz kö zök és be ren de zé sek rendeltetését,

– az al kal ma zá si te rü le tek mû sza ki, gaz da sá gi, ter me -
lé si és kör nye zet biz ton sá gi követelményeit,

– a fel adat el lá tá sá ra al kal ma zott gé pek meg vá lasz tá sá -
nak gaz da sá gi, ener gi a ta ka ré kos sá gi, üzem biz ton sá gi,
mun ka egész ség ügyi és környezetvédelmi szempontjait,

– a gép ele mek, a szer ke ze ti ele mek és gép egy sé gek
gyár tá sá nál, üze mel te té sé nél, kar ban tar tá sá nál, és ja ví tá -
sá nál hasz nált anya gok fi zi kai, ké mi ai és me cha ni kai tu laj -
don sá ga it, az al kal ma zott anya gok és anyag mi nõ sé gek
megválasztásának szempontjait,

le gyen ké pes al kal maz ni:

– a gé pek kel és be ren de zé sek kel szem ben tá masz tott
kör nye zet vé del mi és kör nye zet biz ton sá gi prioritásokat,

– a köz te rü let tisz tí tás (nyá ri és téli cél gé pek, utak, mû -
tár gyak, út tar to zé kok tisz tí tá sá nak cél gé pei), gé pei és gé -
pé sze ti be ren de zé se i nek al kal ma zá sá ra üze mel te té sé re,
kar ban tar tá sá ra vonatkozó elõ írásokat,

– a hul la dék gyûj tés, szál lí tás, tá ro lás (hul la dék gyûj tõ
és szál lí tó cél gé pek, edény ürí tõ szer ke ze tek, tö mö rí tõs
kon té ne rek, fo lyé kony szip pan tó, szál lí tó, mosó cél gé -
pek), gé pei és gé pé sze ti be ren de zé se i nek al kal ma zá sá ra
üze mel te té sé re, karbantartására vonatkozó elõ írásokat,

– a hul la dé kár tal mat la ní tás (hul la dék le ra kók, hul la -
dék ége tõk), gé pei és gé pé sze ti be ren de zé se i nek al kal ma -
zá sá ra üze mel te té sé re, kar ban tar tá sá ra vonatkozó elõ -
írásokat,

– a hul la dék elõ ke ze lés és hasz no sí tás (vá lo ga tók, ap rí -
tók, osz tá lyo zók, tö mö rí tõk, bál ázók, da ra bo sí tók, bio gáz
mo to rok, kom posz tá lók) gé pei és gé pé sze ti be ren de zé se i -
nek al kal ma zá sá ra üze mel te té sé re, karbantartására
vonatkozó elõ írásokat,

– a csa tor na há ló za tok és szenny víz tisz tí tó te le pek te rü -
le tén al kal ma zott gé pek üze mel te té sé re, kar ban tar tá sá ra
vonatkozó elõ írásokat,

– az ivó víz szol gál ta tás biz to sí tá sa ér de ké ben al kal ma -
zott gé pek és be ren de zé sek gaz da sá gos, ener gia ta ka ré kos
és biz ton sá gos üze mel te té sé re, kar ban tar tá sá ra vonatkozó
elõ írásokat,

– a lég szennye zést oko zó tech no ló gi ák le ve gõ tisz ta ság 
vé del mi be ren de zé sei üze mel te té sé re, kar ban tar tá sá ra vo -
nat ko zó elõ írásokat.
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Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a gé pek és gé pé sze ti be ren de zé sek be szer zé se kor a

tech no ló gi á tól füg gõ és a ta ka ré kos ener gia fel hasz ná lást
figye lembevevõ ki vá lasz tá si szempontokat,

– az új gé pek és be ren de zé sek üzem be he lye zé sé re vo -
nat ko zó elõ írásokat,

– a gé pek üze mel te té sé re és kar ban tar tá sá ra vo nat ko zó
mû sza ki, mû sza ki biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi
szempontokat,

– a gé pek üze mel te té se kor al kal ma zott és ke let ke zõ ve -
szé lyes anya gok ra vo nat ko zó elõ írásokat és eljárásokat,

– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -
del mi szabályokat.

2.5. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (hul la dék gaz dál ko -
dás)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– a kör nye zet szennye zés fo gal mát és ha tá sa it,
– a kör nye zet, az egyes kör nye ze ti ele mek leg gya ko -

ribb szennye zõ for rá sa it,
– a hul la dék fo gal mát, faj tá it és kör nye ze ti ve szé lyes -

sé gét, ve szé lyez te tõ ha tá sa it,
– a hul la dék-ke ze lé si tech no ló gi á kat (gyûj tés, be gyûj -

tés, szál lí tás, elõ ke ze lés, tá ro lás, hasz no sí tás, ártal -
matlanítás),

– a tech no ló gia és a hul la dé kok kö zöt ti össze füg gést,
– a hul la dé kok leg fon to sabb tí pu sa it, azok gyûj té si,

szál lí tá si és tá ro lá si mód ja it,
– a hul la dék gyûj tés nél-, szál lí tás nál al kal ma zott esz kö -

zö ket, cél gé pe ket,
– a kör nye ze ti ele mek és a hul la dé kok min ta vé te li sza -

bá lya it és mód sze re it, a szab vá nyos vizs gá la ti el já rá so kat,
a mé rõ esz kö zö ket, a mé ré sek, vizs gá la tok me ne tét,

– a szak te rü let re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyo kat,
elõ írásokat,

– a hul la dé kok nyil ván tar tá sá val kap cso la tos elõ -
írásokat,

– a hul la dék mi nõ sí té si elõ írásokat,
– a hul la dék kal kap cso la tos el len õr zé si, ha tó sá gi fel -

ügye le ti el já rás le foly ta tá sá ra jo go sult te rü le ti intéz -
mények jog kö rét,

– a la bo ra tó ri u mi, te re pi és mû hely mun kák sza bá lya it,
gya kor la ti mód sze re it, biz ton ság tech ni kai követel -
ményeit,

– a ve szé lyes hul la dé kok fo gal mát, cso por to sí tá sát,
– ve szé lyes és ra dio ak tív hul la dé kok faj tá it és ha tá su -

kat, kör nye zet re gya ko rolt ha tá su kat és a ke ze lé sük re vo -
nat ko zó elõ írásokat,

– a ra dio ak tív hul la dé kok faj tá it, le ra ká suk kü lön le ges
sza bá lya it,

– a ve szé lyes hul la dé kok gyûj té si, tá ro lá si, elõ ké szí té si 
és le ra ká si mód ja it,

– a ve szé lyes hul la dé kok ra vo nat ko zó nem zet kö zi elõ -
írásokat,

– a kör nye zet bi o ló gi ai, kör nye zet ké mi ai össze füg gé se -
ket,

– a ne he zen vagy nem bom ló anya go kat, anyag cso por -
to kat,

– a hul la dé kok kal kap cso la tos mun ka vég zés biz ton -
ság tech ni kai, tûz vé del mi és köz egész ség ügyi elõ írásait,

– a hul la dék le ra kó és egyéb ár tal mat la ní tó lé te sít mé -
nyek en ge dé lyez te té sé nek, lé te sí té sé nek gya kor la ti lé pé -
se it,

– a le ra kás tech no ló gi ai meg ol dá sa it, a le ra kók üze mel -
te té si fel ada ta it,

– a le ra kók re kul ti vá ci ós mun ká i nak lé pé se it,
– a hul la dé kok ége té sét, az ége tés el mé le tét, tech no ló -

gi ai fo lya ma tát, a ve szé lyes hul la dé kok ége té si tech -
nológiáját,

– az anyag mér leg, anyag for gal mi di ag ram ké szí té sé -
nek lé pé se it,

– a bio gáz-elõ ál lí tás és a kom posz tá lás el mé le tét és
tech no ló gi á ját,

– a szak te rü le té re vo nat ko zó jog sza bá lyo kat és szak -
igaz ga tá si elõ írásokat,

– a mun ka te rü le té hez tar to zó biz ton ság tech ni kai, köz -
egész ség ügyi és jár vány ügyi elõ írásokat, az egyé ni vé dõ -
esz kö zök hasz ná la tá nak szabályait,

ért se:

– a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat szük sé ges sé gét,

– a ke ze lé si mód, a hasz no sí tás és az ár tal mat la ní tás
össze füg gé se it,

– a hul la dék hasz no sí tás gaz da sá gi és kör nye zet vé del -
mi kö ve tel mé nye it,

– a le ra kók kal kap cso la tos jogi és mû sza ki kö ve tel mé -
nye ket,

– a hul la dék gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek üze mel te té si
elõ írásaiban foglaltakat,

– a hul la dék gaz dál ko dás sal kap cso la tos szak igaz ga tá si 
el já rás me ne tét, az adat szol gál ta tás szükségességét,

– a kör nye ze ti in for má ció rend szer fel épí té sét,

– az alap ve tõ anyag for gal mi di ag ram tí pu sok köz ti kü -
lönb sé ge ket,

– a hul la dék mi nõ sí tés el vét,

– a la bor vizs gá la tok, gya kor la tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges el mé le ti ismereteket,

– a mé rõ esz kö zök és mû sze rek mû kö dé si elvét,

– a kör nye ze ti ele mek és a hul la dé kok alap ve tõ fi zi kai,
ké mi ai, bi o ló gi ai hely szí ni vizsgálatát,

– a ké mi ai ana li ti kai el já rá so kat,

– a bi o ló gi ai in di ká ció el vét, az in di ká tor-szer ve ze tek
mûködését,

– a hul la dé kok kör nye zet ter he lé se és az ál ta luk be kö -
vet ke zõ kör nye ze ti vál to zá sok összefüggéseit,

tud ja al kal maz ni:

– az üze mi, a te re pi és la bo ra tó ri u mi mé ré si mun kák
biz ton ság tech ni kai elõ írá sa it és a mé ré si el já rá sok ra vo -
nat ko zó mû sza ki elõ írásokat és szabványokat,
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– az ál ta lá nos kör nye zet tech ni kai és tech no ló gi ai is me -
re te it a hul la dék ke ze lés kü lön bö zõ fel ada ta i nak meg -
oldásában,

– is me re te it a mun ka vég zé sé nél elõ for du ló bal ese tek
meg elõ zé sé re, az élet-, egész ség- és kör nye zet vé del mi elõ -
írások betartatására,

– a mû sza ki áb rá zo lás sza bá lya it,
– a szak te rü le té re vo nat ko zó mû sza ki szab vá nyo kat,

jog sza bá lyo kat és szak igaz ga tá si elõ írásokat,
– fel hasz ná lói szin ten, egy in teg rált prog ram cso ma got

(szö veg szer kesz tõ, táb lá zat- és adat bá zis-ke ze lõ, gra fi kus
ábrázolás),

– kom mu ni ká ci ós kész sé gét írás ban és szó ban.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– az egy sze rûbb min ta ve võ esz kö zö ket, tud jon min tát

ven ni (ta laj, víz, le ve gõ, hul la dé kok) és tartósítani,
– a min ta elõ ké szí té sét az ana li ti kai vagy mû sze res mé -

rés hez, az egy sze rûbb mé ré sek elvégzését,
– a mé ré si ered mé nyek bir to ká ban kö vet kez teté sek le -

vo ná sát egy-egy kör nye ze ti elem állapotára,
– a hul la dék vizs gá la ti szab vá nyo kat,
– a te re pi kö rül mé nyek kö zött hor doz ha tó mû sze rek -

kel, tesz tek kel a kör nye ze ti ele mek mé ré sét a helyszínen,
– is me re te it egy sze rûbb mé rõ, ve zér lõ és sza bá lyo zó

kör össze ál lí tá sa kor,
– a hul la dé kok kal kap cso la tos klasszi kus és mû sze res

la bo ra tó ri u mi vizsgálatokat,
– a bi o ló gi ai víz mi nõ sí tés el vé ge zé sét,
– a mé ré si ada tok fel dol go zá sá nak kor sze rû (szá mí tó -

gé pes) módszereit,
– a mé ré si ered mé nye ket, majd az ada tok össze ha son lí -

tó elem zé se után meg ítél ni a kör nye zet ál la po tát, a hul la -
dék mi nõ sé gét, a gép, be ren de zés mûködésének minõ -
ségét,

– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -
del mi szabályokat.

2.6. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (me zõ gaz da ság)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– az ég haj lat és a ta laj tan alap ve tõ össze füg gé se it,
– a ta laj mû ve lé si rend sze rek leg fon to sabb jel lem zõ it,

ismérveit,
– a kü lön bö zõ ter mesz tés-tech no ló gi ák jel lem zõ it,
– a nö vény ter mesz té si alap fo gal ma kat,
– a szán tó föl di nö vény ter mesz tés alap fo gal ma it, mód -

sze re it, eljárásait,
– az er dõ gaz dál ko dás alap fo gal ma it,
– az er dõ gaz dál ko dás alap fo lya ma ta it,
– az er dõ vé de lem cél ját, fel ada ta it és mód sze re it,
– az er dõ hasz ná lat alap fo gal ma it, leg fon to sabb össze -

füg gé se it,

– hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé ge it a me zõ gaz da ság -
ban,

– a pro duk ció bi o ló gia alap ja it,
– az ál lat te nyész té si alap fo gal ma kat,
– az ál ta lá nos ta kar má nyo zás tan alap ja it,
– az ál lat egész ség ügyi alap fo gal ma kat,
– a leg fon to sabb há zi ál la tok te nyész tés tech no ló gi á i nak 

jellemzõit,
– a leg je len tõ sebb te nyész tés be vont vad fa jok te nyész -

tés tech no ló gi á i nak jellemzõit,

ért se:
– a ter mõ he lyi té nye zõk össze füg gés-rend sze rét,
– a nö vény vé de lem, a kör nye zet vé de lem és a ter mé -

szet vé de lem össze füg gé se it,
– a ter mesz tés-tech no ló gi ai jel lem zõk és a kör nye zet -

vé de lem kap cso la tát,
– az er dõ te le pí tés és er dõ fel újí tás kü lön bö zõ sé gét,
– az er dõ vé de lem je len tõ sé gét,
– a me zõ gaz da sá gi és ipa ri mel lék ter mé kek és hul la dé -

kok újra fel dol go zá sá nak jelentõségét,
– a te nyész tés tech no ló gi ai jel lem zõk és a kör nye zet vé -

de lem kapcsolatát,
– az ál lat te nyész tés és a kör nye zet- és ter mé szet vé de -

lem össze füg gé se it,
– a nö vény ter mesz tés, az er dõ gaz dál ko dás és az ál lat te -

nyész tés gaz da sá gi össze füg gé se it,

tud ja rend sze rez ni:
– az ég haj lat ta ni is me re te it,
– a ta laj ta ni is me re te it,
– a ta laj mû ve lé si mó do kat,
– a ter mõ hely is me ret ta ni tu dá sát,
– a kü lön bö zõ ter mesz tés-tech no ló gi á kat,
– az er dõ tí pu so kat,
– a je len tõ sebb er dei fás szá rú nö vé nye ket,
– ál lat ta ni is me re te it,
– a kü lön bö zõ ál lat be teg sé ge ket,
– a jár vány vé de lem mód sze re it,
– a kü lön bö zõ te nyész tés tech no ló gi á kat,

tud ja al kal maz ni:
– bi o ló gi ai, ké mi ai, fi zi kai, ma te ma ti kai és föld raj zi is -

me re te it a tan tárgy tanulása során,
– a szak mai gya kor la to kon meg szer zett ta pasz ta la ta it,
– a kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi is me re te it a

tan tárgy tanulásakor.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a lé nye ge sebb me te o ro ló gi ai esz kö zö ket, mû sze re -

ket,
– a me zõ gaz da sá gi szem pont ból je len tõs gyom nö vé -

nyek re vo nat ko zó ismereteket,
– a ta laj tí pu so kat és azok tu laj don sá ga it,
– a ta laj elõ ké szí tés, ta laj mû ve lés esz kö ze it, gé pe it,

tech no ló gi ai folyamatait,
– a ter mõ he lyi té nye zõ ket,
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– a jel leg ze tes er dõ tár su lá so kat,
– a fon to sabb ha zai er dõ tár su lá so kat,
– a fa ál lo mány-szer ke zet ta ni jel lem zõ ket,
– az er dõ gaz da sá gi szem pont ból je len tõs fás szá rú nö -

vé nye ket,
– a me zõ gaz da sá gi szem pont ból je len tõs lágy szá rú nö -

vé nye ket,
– a leg lé nye ge sebb ta kar má nyo zás ta ni szá mí tá so kat,
– a kü lön bö zõ ál lat be teg sé ge ket és az el le nük való vé -

de ke zést,
– a kü lön bö zõ vad be teg sé ge ket és az el le nük való vé -

de ke zés módszereit,
– az ál lat te nyész tõ te le pek sa já tos kör nye zet vé del mi

feladatait,
– a kü lön bö zõ te nyész tés tech no ló gi ák leg fon to sabb

jel lem zõ it, módszereit,
– a gaz da sá gi ál la to kat,
– a há zi ál la to kat,
– a há za sí tott ál la to kat,
– a la kó kör nye zet ál la ta it,
– a te nyész tés be vont, fon to sabb vad fa jo kat,
– a vé dett és ha szon ál la to kat és az ál la ti kár te võ ket,
– a táj ra jel lem zõ és a te rü le ti adott sá gok nak meg fe le lõ

vé dett és ha szon nö vé nye ket, il let ve ti pi kus gyom -
növényeket,

– a nö vény ter mesz tés tech no ló gi ai is me ret anya gát,
– a la bo ra tó ri u mi mag vizs gá la ti el já rá so kat,
– az alap ve tõ tér kép je le ket,
– a ta nul má nyi ki rán du lá sok és üzem lá to ga tá sok so rán

szer zett ismereteit,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

2.7. Kör nye zet védel mi tech ni kus (ne héz ipar)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– a bá nyá szat tal, ko há szat tal, ne héz vegy ipar ral és gép -

gyár tás sal (a továbbiak ban: ne héz ipar) kap cso la tos
alapfogalmakat,

– a ne héz ipar nyers anya ga i nak fõbb jel lem zõ it,
– a tech no ló gi ai fo lya mat elem zés sza bá lya it,
– a tech no ló gi ai be ren de zé sek mû kö dé si el vét, fõbb

szer ke ze ti ele me it, azok funkcióját,
– a tech no ló gi ai és ki egé szí tõ be ren de zé sek al kal ma zá -

si feltételeit,
– a leg meg fe le lõbb tech no ló gia, illetve tech no ló gi ai

be ren de zés ki vá lasz tá sá nak alap ve tõ szempontjait,
– az új ra hasz no sí tó, hul la dék sze gény el já rá sok al kal -

ma zá sá nak mód sze re it, feltételeit,
– a ter mék el len õr zés fo lya ma tát,

ért se:
– a ne héz ipa ri tech no ló gia okoz ta kör nye ze ti kár meg -

szün te té sé nek szük sé ges sé gét,
– a kár el há rí tá si mód sze rek elvi alap ja it és gya kor la ti

ki vi te le zé sé nek folyamatát,

– a ne héz ipa ri hul la dék ke ze lés tech no ló gi á it,
– a zárt tech no ló gi ai fo lya ma tok ki ala kí tá sá nak elvét,
– a kör nye zet kí mé lõ alap anya gok és az al ter na tív ener -

gia for rás fel hasz ná lá sá nak jelentõségét,
– a tech no ló gi ai be ren de zé sek mû kö dé sé vel kap cso la -

tos alap ve tõ össze füg gé se ket,
– az élet cik lus elem zés alap ja it,
– a cso ma go lás és rak tá ro zás alap ja it,
– a ter mék ér té ke sí tés fá zi sa it,

le gyen ké pes:
– a ne héz ipar alap ve tõ szá mí tá si mód sze re i nek, gra fi -

kus el já rá sa i nak alkalmazására,
– tech no ló gi ai és gé pé sze ti is me re te i nek gya kor lat ba

való átültetésére,
– a ne héz ipa ri ter mé kek élet cik lu sá nak elem zé sé re,
– kör nye zet vé del mi jel le gû is mer te tõ anya gok össze ál -

lí tá sá ra,
– szá mí tás tech ni kai is me re te i nek az ered mé nyek ki ér -

té ke lé sé ben való alkalmazására,
– irá nyí tás sal a tech no ló gi ai fo lya mat kör nye zet vé del -

mi ré szé nek kidolgozására,
– a ka pott mé ré si ered mé nyek bõl adott al go rit mu sok

sze rint va ló szí nû ség vizs gá la tot vé gez ni a le het sé ges kör -
nye zet szennye zés meghatározására.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a ne héz ipa ri kör nye zet ter he lõ tech no ló gi ák hoz kap -

cso ló dó ana li ti kai vizsgálatokat,
– a bá nyá szat, ko há szat, fel dol go zás so rán ke let ke zõ

kör nye ze tet szennye zõ hul la dé kok vizs gá la ti módszereit,
– a mû sze res ana li ti kai vizs gá la ti mód sze re ket, azok

elõ nye it, hát rá nya it,
– az anyag vizs gá la ti mód sze rek gya kor la ti kivitele -

zését,
– a ne héz ipa ri kör nye zet ter he lõ tech no ló gi ák ál tal ki -

bo csá tott szennye zõ anya gok mi nõ sé gi és mennyi sé gi ana -
lí zi sé re vonatkozó vizsgálatokat,

– a mé ré si ered mé nyek pon tos, pre cíz, ob jek tív ér té ke -
lé sé re vo nat ko zó elõírásokat,

– a kár el há rí tás esz köz rend sze rét,
– a re kul ti vá ci ós mun kák meg ala po zá sá ra, elõ ké szí té -

sé re, meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó eljárásokat,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

2.8. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (nuk le á ris ener gia -
ipar)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– a kör nye ze tet ká ro sí tó ener ge ti kai ha tá so kat, az ener -

gia fo gal mát, mér ték egy sé ge it, az ener gia meg je le né si for -
má it, az Ein ste in-fé le anyag- és ener giameg ma ra dá si tör -
vényt, az ener gia ha té kony ság, energiastratégia elvét,
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– az el sõd le ges és má sod la gos ener gi a hor do zó kat, a
nem meg úju ló és meg úju ló energiákat,

– a meg úju ló ener gia for rá so kat, a nap ener gia (ak tív su -
gár zás hasz no sí tó be ren de zé sek, passzív nap ener gia hasz -
no sí tás, a fo to vil la mos hasz no sí tás el ve it) jel lem zõ it, a
szél ener gia (a szél ener ge ti kai jel lem zõi, szél erõ gé pek jel -
lem zõi) jel lem zõ it, a bio massza, a bio gáz, a vízienergia
jellemzõit, hasznosíthatóságát,

– az urán és a ha sa dó anya gok leg fon to sabb jel lem zõ it,
– az atom erõ mû vek se géd rend sze re it, su gár vé del mét,
– a ra dio ak tív hul la dé kok cso por to sí tá sát, el he lye zé sét,
– a kü lön le ges tí pu sú atom re ak to rok mû kö dé sét,
– a Mun ka he lyi Su gár vé del mi Sza bály zat ele me it,
– a vil la mos ener gia át ala kí tás be ren de zé se it,
– a vil la mos há ló za tok tí pu sa it, fel osz tá sát,
– az ener gia po li ti ka, ener ge ti kai in for má ció gyûj tés,

tel je sít mény gaz dál ko dás, ener gia vesz te ség, ener gia ra ci o -
ná lás, üzem anyag-gaz dál ko dás, fû té si ener gia gaz dál ko -
dás, vil la mos ener gia-gaz dál ko dás lényegi elveit,

– az alap anyag, se géd anyag, ener gia ter me lés, ener gia -
szük ség let fogalmát,

– a ter mék, mel lék ter mék, hul la dék kör nye zet re gya ko -
rolt hatását,

– a nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ lég -
szennye zõ anya go kat, azok ha tá sát a környezetre,

– a nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ
szenny vi zek jel le gét és ke ze lé si lehetõségeit,

– az eset le ge sen be kö vet kez he tõ ta laj szennye zé sek kö -
vet kez mé nye it, a szennye zés meg elõ zé sé nek mód ja it,
illetve az utó la gos ta laj tisz tí tás lehetõségeit,

– az erõ mû vek mû kö dé se so rán fel lé põ zaj- és rez gés -
kel tõ ha tá so kat,

– a ke let ke zõ ra dio ak tív hul la dé kok ke ze lé sé nek (sze -
lek tív gyûj té sé nek, ár tal mat la ní tá sá nak, új ra hasz no sí tá sá -
nak) le he tõ sé ge it, a nuk le á ris ener gia ipa ri hul la dé kok ve -
szé lyes sé gi jellemzõit, veszélyességi osztályait,

– az ener ge ti ka te rü le tén a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat,
au di tá lás lényegét,

– a nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán al kal ma zott leg -
fon to sabb gépi és vil la mos ipa ri berendezéseket,

– a hõ ener gia ter me lés és -át ala kí tás gé pe i nek, be ren de -
zé se i nek fel épí té sét, mûködését,

– az egyen- és vál tó ára mú mo to rok mû kö dé sét, fel épí -
té sét,

– az ener gia el osz tás, -át ala kí tás le he tõ sé ge it,
– a transz for má to rok fel épí té sét, mû kö dé si elvét,
– az egyen irá nyí tás le he tõ sé ge it, sze re pét az ener gia el -

lá tás ban,
– a nuk le á ris ener ge ti ka te rü le tén al kal ma zott gé pek,

be ren de zé sek kör nye ze tet károsító hatásait,
– az egyes be ren de zé sek al kal ma zá sa so rán ke let ke zõ

hul la dé kok kör nye zet re gya ko rolt hatását,
– az egyes be ren de zé sek kel vég zett mun ka fo lya ma tok

anyag- és ener gia mér le gét, anyag- és ener gia for gal mi
diagramjait,

– a kör nye zet ba rát be ren de zé sek kel tör té nõ ener gia
elõ ál lí tá sá nak lehetõségeit,

– az egyes be ren de zé sek al kal ma zá sa so rán ke let ke zõ
lég szennye zõ anya go kat, azok ha tá sát a környezetre,

– az egyes be ren de zé sek al kal ma zá sa so rán ke let ke zõ
szenny vi zek jel le gét és ke ze lé si lehetõségeit,

ért se:
– az össze füg gést a kör nye zet kí mé lõ ener gia ter me lés

és a kör nye zet mi nõ sé ge között,
– ál ta lá nos kör nye zet vé del mi és ener ge ti kai is me re tei

és a gya kor la ti prob lé mák kö zöt ti kapcsolatot,
– a fosszi lis ener gia hor do zók és a meg úju ló ener gia for -

rá sok ból elõ ál lí tott ener gia ter me lé se kor fel lé põ kör nye -
zet ter he lés közötti különbséget,

– az anyag ta ka ré kos tech no ló gia és mun ka fo lya mat
fon tos sá gát a gaz da sá gos ener gia ter me lés ben és a hul la -
dék gaz dál ko dás terén,

– a kor sze rû erõ mû vek fel épí té sét, ener gia ter me lõ fo -
lya ma ta it,

– a nuk le á ris ener gia ter me lés fo lya ma tát, a technoló -
giai fo lya ma tok kor sze rû sé gé nek összefüggéseit,

– a nuk le á ris ener gia ter me lés kör nye zet re gya ko rolt
hatásait,

le gyen ké pes al kal maz ni:
– a szak mai gya kor lat ban elõ for du ló ener ge ti kai, kör -

nye zet vé del mi fel ada tok hoz kap cso ló dó alapfogalmakat,
– a fõbb ener ge ti kai szá mí tá so kat,
– tech no ló gi ai áb rák se gít sé gé vel a fõbb rész fo lya ma -

to kat modellezni,
– is me re te it fel adat la pok és tan tárgy tesz tek meg ol dá sa

során.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a su gár zá sok mé ré sé nek esz kö ze it, a kör nye zet kí mé -

lõ tech no ló gi á kat,
– a nuk le á ris ener ge ti kai és kör nye zet vé del mi mé ré se -

ket az ener ge ti kai tech no ló gi ák ban,
– mért ered mé nyei ki ér té ke lé se kor a mû sza ki szab vá -

nyo kat, illetve az emisszi ós és im misszi ós ha tár ér té ke ket,
– az egyé ni su gár vé del mi vé dõ esz kö zö ket,
– a le ve gõ-, víz- és ta laj szennye zés meg elõ zé sé re, ill.

csök ken té sé re op ti má lis kör nye zet tech ni kai meg oldá -
sokat,

– a ke let ke zõ ra dio ak tív hul la dé kok új ra hasz no sí tá si
lehetõségeit,

– az ener gia ter me lõ fo lya ma tok au di tá lá sát,
– az ener ge ti kai gépi be ren de zé se ket,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

2.9. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (te le pü lés gaz dál ko -
dás)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
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is mer je:
– a te le pü lé sek ki ala ku lá sá nak és fej lõ dé sé nek

folyamatát,
– a te le pü lés kör nye zet és a hoz zá kap cso ló dó rend sze -

rek fogalmát,
– a te le pü lé sek szer ke ze ti alap raj zi jel lem zõ it,
– Ma gyar or szág te le pü lés rend sze ré nek fej lõ dé si sza -

ka sza it és je len le gi állapotát,
– az ön kor mány za tok elõ írt, alap el lá tá si és ön ként vál -

lalt fel ada ta it,
– a köz mû nyil ván tar tás ke ze lé sét,
– az ön kor mány za tok te le pü lés-egész ség ügyi felada -

tai nak meg va ló sí tá sát,
– a hul la dék gaz dál ko dá si, a le ve gõ tisz ta ság-vé del mi, a 

zaj ár ta lom el le ni vé de lem ben, a víz gaz dál ko dá si, a víz vé -
del mi, az ener gia gaz dál ko dá si, a közlekedésszervezési
folyamatokat,

– a fenn tart ha tó fej lõ dés meg va ló sít ha tó sá gá nak le he -
tõ sé ge it a te le pü lés keretein belül,

ért se:
– az épí tett kör nye zet ala kí tá sá val és vé del mé vel, va la -

mint a te le pü lés fej lesz tés sel kap cso la tos alap -
összefüggéseket,

– a funk ció, a for ma, a szer ke zet, az anyag és a tech no -
ló gia alap ve tõ össze füg gé se it,

– a mi nõ ség-el len õr zés mód ját, az épí tés ügyi mi nõ ség -
el len õr zé si te vé keny sé get,

– a leg fon to sabb ter mé sze tes és mes ter sé ges épí tõ anya -
gok tu laj don sá ga it, fel hasz ná lá si területeit,

– az épí tés elõ ké szí tés, a szer ke zet épí tés, a szak ipa ri
mun kák, az épü let gé pé sze ti mun kák, a be fe je zõ mun kák,
va la mint az át adás-át vé tel folyamatát,

le gyen ké pes:
– is mer tet ni az épí té si te vé keny ség gel kap cso la tos bal -

eset-el há rí tá si, mun ka vé del mi, kör nye zet vé del mi
összefüggéseket,

– el iga zod ni a mû em lék vé de lem mel és a vé det té nyil -
vá ní tás sal kap cso la tos jog sza bá lyok, elõ írások között,

– se gí te ni a mû em lé kek fenn tar tá sá val, fel újí tá sá val,
mél tó hasz no sí tá sá val, ro mok kon zer vá lá sá val kap cso lat -
ban a nem zet kö zi egyez mé nyek ben elfogadott elvek
érvényesülését,

– ér vé nye sí te ni is me re te it a te rü let fej lesz té si, te le pü -
lés ren de zé si, va la mint az épí tés ügyi igaz ga tá si
tevékenységek során,

– fel is mer ni az egyes stí lus kor sza kok hoz tar to zó épü le -
te ket,

– az épü let fel újí tá si-fenn tar tá si mun kák lé pé se it meg -
ha tá roz ni,

– el iga zod ni Eu ró pán be lül a tör té ne ti ko rok épí té sze ti
stí lu sai között,

– fi gye lem mel kí sér ni Ma gyar or szág és az érin tett ré -
gió kör nye ze ti ál la po tát és kör nye ze ti terhelését,

– be mu tat ni ha zánk és szû kebb ér te lem ben a he lyi épí -
tett örök ség elemeit,

– is mer tet ni a Vi lág örök ség leg fon to sabb ma gyar or -
szá gi épí té sze ti em lé ke it és a lis tá val kap cso la tos
szabályokat, elveket,

– be mu tat ni ha zánk népi épí té sze ti ér té ke it, ha gyo má -
nya it.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– is me re te it az ön kor mány za tok kör nye zet vé del mi fel -

ada ta i nak ter ve zé sé ben, a fel ada tok végrehajtásában,
– is me re te it a te le pü lés irá nyí tás, a te le pü lés ren de zé si

ter ve zés, a te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ram el ké szí té -
sé nek folyamatában,

– is me re te it a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la tok el -
vég zé sé ben,

– is me re te it az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás fo lya ma tá -
ban, is me ri a meg fe le lõ dokumentumokat,

– is me re te it az épü le tek nél elõ for du ló hi bák fel is me ré -
sé ben az épü let di ag nosz ti ka mód sze re i nek alkal -
mazásával,

– is me re te it a te rü le tén lévõ mû em lé kek fel ku ta tá sá ban 
és az azok kal kap cso la tos adatgyûjtésben,

– is me re te it a te rü le tén a vé dett ség alá nem esõ, de a te -
le pü lés sa já tos jel le gét meg ha tá ro zó és a he lyi la kos ság
szá má ra fon tos em lé kek körének felmérésekor,

– is me re te it te le pü lé sén az épí té si ha gyo má nyok, táj ké -
pi ér té kek meg õr zé sét cél zó tevékenységekben,

– is me re te it a la kos ság he lyi épí té sze ti ha gyo má nyok,
ér té kek meg is me ré sé ben való hozzásegítésében,

– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -
del mi szabályokat.

2.10. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (ter mé szet vé de lem)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– ter mé szet vé de lem fel ada ta it, esz kö ze it, tár gya it

(föld ta ni, víz ta ni, táj ké pi, nö vény ta ni, ál lat ta ni, kul túr tör -
té ne ti ér té kek); a vé dett ter mé sze ti te rü le te ket, a te rü let
nélküli védett természeti értékek körét,

– a ter mé szet vé del mi bi o ló gia és öko ló gia tör -
vényszerûségeit,

– a ter mé szet vé de lem jogi sza bá lyo zá sát, a fon to sabb
jog sza bá lyo kat,

– a ter mé szet vé de lem ha zai és nem zet kö zi szer ve ze te it
és kap cso lat rend sze rét,

– a ter mé szet vé del mi ter vek tí pu sa it, ál ta lá nos jel lem -
zõ it, részeit,

– a ter mé szet vé del mi alap terv ké szí té sé nek fá zi sa it,
– a ter mé szet vé de lem in for má ci ós rend sze rét, fel ada ta it,
– ter mé sze ti ér té kek és vé dett ter mé sze ti te rü le tek ke -

ze lé sé nek, fenn tar tá sá nak, mo ni to ro zá sá nak és be mu ta tá -
sá nak alap ve tõ kérdéseit és összefüggéseit,

– a ter mé sze ti ér té kek és te rü le tek meg óvá sá nak mód -
ja it, for má it, a vé dett sé gi fo ko za to kat,
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– a vé det té nyil vá ní tá si el já rás elõ ké szí té si formáit,
– a te rü le tek ter mé szet vé del mi ér té ké nek meg ha tá ro zá -

si módszereit,
– a ter mé szet ká ro sí tás mér té két meg ál la pí tó el já rá so -

kat,
– az élõ he lyek mi nõ sí té sé nek ál ta lá nos és spe ci á lis

ismereteit,
– a szá raz föl di és vízi élõ he lyek tí pu sa it,
– a ter mé szet vé del mi te rü le tek össze ha son lí tó elem zé -

sé nek módjait,
– a táj vé de lem fo gal mát, je len tõ sé gét, fel ada tát,
– a táj ren de zés fo gal mát, cél ját, je len tõ sé gét,
– a táj ter ve zés alap fo lya ma ta it,
– a kü lön bö zõ gaz dál ko dá si ka te gó ri á kat,
– a pro duk ció bi o ló gia alap ja it,
– az ál lat egész ség ügyi alap is me re tek és a kör nye ze ti

ha tá sok kap cso la tát,
– a leg fon to sabb há zi ál la tok te nyész tés tech no ló gi á i nak 

jellemzõit,
– a leg je len tõ sebb te nyész tés be vont vad fa jok te nyész -

tés tech no ló gi á i nak jel lem zõ it,
– az in di ká tor fa jok al kal ma zá si le he tõ sé ge it a bioló -

giai mo ni to ro zás ban,
– a nö vény ter mesz té si alap fo gal ma kat,
– az ég haj lat tan alap ve tõ össze füg gé se it,
– a ta laj tan alap ve tõ is me ret anya gát,
– a ta laj mû ve lé si rend sze rek leg fon to sabb jel lem zõ it,

is mér ve it,
– a kü lön bö zõ ter mesz tés tech no ló gi ák jel lem zõ it,
– az er dõ gaz dál ko dás ter mé szet vé del mi je len tõ sé gét és 

ha zai hely ze tét,
– az er dõ vé de lem cél ját, fel ada ta it és mód sze re it a ter -

mé szet vé de lem tük ré ben,
– az er dõ hasz ná lat alap fo gal ma it, leg fon to sabb össze -

füg gé se it a ter mé szet vé de lem tükrében,

ért se:
– a ter mé sze tes és mes ter sé ges ere de tû ká ro so dá sok

kap cso la ta it,
– az em be ri te vé keny ség és a ter mé szet ká ro so dás

össze füg gé se it,
– az élõ he lyek mi nõ sí té sé nek sze re pét, je len tõ sé gét,
– a kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok fel ada tát,
– az ál lat te nyész tés és a kör nye zet- és ter mé szet vé de -

lem össze füg gé se it,
– a táj ren de zés és a te rü let ren de zés kap cso la tát,
– a táj ter ve zés öko nó mi ai össze füg gé se it,
– a táj ter ve zés szo ci o ló gi ai (kör nye zet szo ci o ló gi ai)

össze füg gé se it,
– a ter mé szet ön sza bá lyo zó ké pes sé gé nek je len tõ sé gét,
– a kü lön bö zõ nem zet gaz da sá gi tech no ló gi ák ter mé -

szet vé de lem re gya ko rolt ha tá sát,
– a nö vény vé de lem és a kör nye zet vé de lem össze füg gé -

se it,
– a ter mesz téstech no ló gi ai jel lem zõk és a kör nye zet vé -

de lem kap cso la tát,
– az er dõ te le pí tés és er dõ fel újí tás kü lön bö zõ sé gét,
– az er dõ vé de lem je len tõ sé gét,

tud ja al kal maz ni:
– élet kö zös sé gek ter mé szet vé del mi ér té ke lé sé nek

alap is me re te it,
– az élõ he lyek mi nõ sí té sé nek is me re te it,
– a ter mé szet vé del mi te rü le tek össze ha son lí tó elem zé -

sé nek módjait,
– a nö vény- és ál lat tár su lá sok elem zé si mód sze re it,
– a vé dett nö vény- és ál lat tár su lá sok leg fon to sabb

elem zé si mód sze re it,
– te rü le tek ter mé szet vé del mi ér té ké nek meg ha tá ro zá -

sá ra szol gá ló egy sze rûbb eljárásokat,
– a leg alap ve tõbb ta laj-, víz- és le ve gõ mi nõ ség vizs gá -

la tok egy sze rû te re pi módszereit,
– kü lön bö zõ élõ rend sze rek össze ha son lí tá sát, alap ve tõ 

elem zé si mód ja it, jellemzését,

tud ja rend sze rez ni:
– a ter mé szet vé de lem tár gya it és fel ada ta it,
– a ter mé szet vé del mi ter vek tí pu sa it,
– a ter mé szet vé del mi ter vek ré sze it (fel épí té sét),
– a ter mé sze tet ká ro sí tó te vé keny sé ge ket,
– a ter mé szet ká ro sí tás meg ha tá ro zá sá nak és fel mé ré sé -

nek egy sze rû mód sze re it, eljárásait,
– a ter mé szet ér té ke lé sé nek mód sze re it, el já rá sa it,
– az élõ he lyek mi nõ sí té sé nek le he tõ sé ge it,
– a ter mé szet vé del mi te rü le tek össze ha son lí tó elem zé -

sé nek módjait,
– a kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok mód sze re it,
– a leg fon to sabb ha zai nö vény- és ál lat tár su lá so kat,
– a leg fon to sabb ha zai vé dett és fo ko zot tan vé dett ál lat -

fa jo kat,
– a kü lön bö zõ ter mesz téstech no ló gi á kat,
– az er dõ tí pu so kat,
– a je len tõ sebb er dei fás szá rú nö vé nye ket.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a ter mé szet vé de lem leg fon to sabb gya kor la ti fel ada -

ta it,
– a ter mé sze ti ér té kek és te rü le tek gya kor la ti meg óvá -

sá nak mód ja it, formáit,
– a ter mé szet ér té ke lé sé nek mód sze re it, el já rá sa it,
– a ter mé szet vé del mi ér té kek meg ha tá ro zá sá ra szol -

gáló egy sze rûbb gya kor la ti eljárásokat,
– az élõ he lyek mi nõ sí té sé nek gya kor la ti szem pont ja it,
– a vé det té nyil vá ní tá si el já rás elõ ké szí té si és meg va ló -

sí tá si for má i nak gya kor la ti teendõit,
– a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ada ta i nak ke ze lé sét,
– a vé dett ter mé sze ti te rü le tek össze ha son lí tó elem zé -

sé nek módjait,
– az élet kö zös sé gek ter mé szet vé del mi ér té ke lé sé nek

gya kor la ti ismereteit,
– ál lat is me re tét,
– a kü lön bö zõ ál lat be teg sé gek le írá sá nál ta nul ta kat,
– a kü lön bö zõ vad be teg sé ge ket le írá sá nál ta nul ta kat,
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– az ál lat te nyész tõ te le pek sa já tos kör nye zet vé del mi
elõ írásait,

– az ál lat ker ti vad tar tás tech no ló gi á ját,
– a te nyész tés be vont fon to sabb vad fa jok tar tá sá ra elõ -

ír ta kat,
– a me zõ gaz da sá gi szem pont ból je len tõs gyom nö vé -

nyek re vo nat ko zó ismereteket,
– a ta laj mû ve lés esz kö ze it, gé pe it,
– nö vény is me re tét,
– a la bo ra tó ri u mi mag vizs gá la ti el já rá so kat,
– a lé nye ge sebb me te o ro ló gi ai esz kö zö ket, mû sze re -

ket,
– a mes ter sé ges ere de tû ká ro sí tá sok el há rí tá sá ra vo nat -

ko zó ismereteket,
– az alap ve tõ tér kép je le ket,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

2.11. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (vegy ipar)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– a tech no ló gi ai fo lya ma tok áb rá zo lá sá nak sza bá lya it,
– a tü ze lés tech ni kai alap fo gal ma kat, tü ze lõ szer ke ze te -

ket,
– adott vegy ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nál ha -

tó le het sé ges ki in du lá si anyagok körét,
– a szer vet len és szer ves vegy ipa ri el já rá sok alap anya -

ga it és re a gen se it,
– az al kal ma zott ké szü lé kek tí pu sa it az elõ ál lí tott ter -

mé kek jel lem zõ tu laj don sá ga it, fel hasz ná lá si te rü le te it és
gyakorlati jelentõségét,

– a tech no ló gi ák kör nye zet vé del mi prob lé má i nak meg -
ol dá si lehetõségeit,

– mi lyen ve szé lyes anya gok ke rül het nek a kör nye zet be 
a vegy ipa ri tech no ló gi ák során,

ért se:
– a vegy ipa ri tech no ló gi ák ál ta lá nos tör vény -

szerûségeit,
– a tü ze lés tech ni ka té má val kap cso la tos szá mí tá sok

elvét,
– vegy ipa ri fo lya ma to kat meg ha tá ro zó pa ra mé te re ket,

tech no ló gi ai lépéseket,
– a tech no ló gi ák kör nye zet vé del mi prob lé má it,
– a kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák so rán meg is mert

anya gok ha tá sa it az élõ és élet te len környezetre,
– a kü lön bö zõ fá zi sok szennye zé sé nek össze füg gé se it,
– az egyes kör nye zet szennye zõ anya gok mennyi sé gi

csök ke né sé nek, hasz no sí tá sá nak, ár tal mat la ní tá sá nak
módjait,

– az egyes mû ve le tek és tech no ló gi ák össze füg gé se it,

tud ja al kal maz ni:
– is me re te it az egyes tech no ló gi ák kal kap cso la tos

anyag mennyi sé gek és pa ra mé te rek (anyag szük ség let, ki -
ter me lés, kon ver zió stb.) kiszámításához,

– is me re te it a meg is mert tech no ló gi ák össze ha son lí tá -
sá ra és elemzésére,

– a tech no ló gi ák kal kap cso la tos biz ton ság tech ni kai és
mun ka vé del mi elõ írásokat,

– a kör nye zet vé de lem és a tech no ló gi ák szak ki fe je zé -
se it,

– ön ál ló an és szak sze rû en a tech no ló gi ai fo lya ma tok
ele me i nek meg vá lasz tá sá hoz és össze kap cso lá sá hoz
ismereteit,

– a ta nult kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák fo lya mat áb -
rá i nak és ké szü lék raj za i nak fel is me ré sé re és elkészítésére
ismereteit,

– a mun ká juk hoz szük sé ges mû sza ki szá mí tá so kat a
gya kor lat ban is,

tud ja rend sze rez ni:
– a ta nult el já rá so kat adott szem pon tok sze rint,
– a kor sze rû, gaz da sá gos és kör nye zet kí mé lõ vegy ipa ri 

tech no ló gi á kat.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a mé rés hez szük sé ges szá mí tá si el já rá so kat,
– a mé ré sek ki ér té ke lé sé hez szük sé ges szá mí tás tech ni -

kai ismereteit,
– a mé ré sek hez hasz nált mû sze re ket,
– is me re te it a fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges ké szü -

lék össze ál lí tá sa kor,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

2.12. Kör nye zet vé del mi tech ni kus (víz gaz dál ko dás)

El mé le ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló az el mé le ti tan anyag el sa já tí tá sa után
is mer je:
– a víz el lá tás sal, csa tor ná zás sal kap cso la tos alap fo gal -

ma kat,
– a szak sze rû egye di szenny víz ke ze lés, va la mint a ter -

mé szet kö ze li szenny víz tisz tí tás alapjait,
– az ipa ri víz gaz dál ko dás alap ja it,
– sík vi dé ki, domb vi dé ki és te le pü lé si víz ren de zés

alapjait,
– a víz ke ze lés alap ja it,
– a csõ ve ze té kek jel lem zõ it, ele me it és a raj zi áb rá zo lá -

suk módját,
– a vil la mos- és a bel sõ égé sû mo to rok rend szer-kör -

nye zet vi szo nyát, fõbb szer ke ze ti ele me i ket és azok
funkcióját,

– a szak te rü le ten gyak rab ban al kal ma zott lég tech ni kai
be ren de zé sek és víz gé pek fõbb szer ke ze ti ele me it, a gé -
pek, be ren de zé sek alkalmazási feltételeit,

– az au to ma ti zá lás fel té te le it és je len tõ sé gét,

ért se:
– a víz kár el há rí tás (mennyi sé gi és mi nõ sé gi) szük sé -

ges sé gét, a be avat ko zá sok elvi alap ja it és a gya kor la ti
meg ol dá sok folyamatát,
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– a szenny víz tisz tí tás és iszap ke ze lés tech no ló gi ai
meg ol dá si mód ja it és ezek kör nye ze ti vonatkozásait,

– a szenny víz tisz tí tó üzem fenn tar tá si és üze mel te té si
fel ada ta i nak jelentõségét,

– a víz hasz no sí tás szak te rü le ti le he tõ sé ge it (ön tö zés,
ta vak és tá ro zók) és a gya kor la ti megoldások elveit,

– a csõ ve ze té ki cso mó pon tok ki ala kí tá sá nak szabá -
lyait,

– a vil la mos- és bel sõ égé sû mo tor üzem ha tár ér té ke it,
az op ti ma li zá lás le he tõ sé ge it, az üze me lés kör nye ze ti és
gaz da sá gos sá gi jellemzõit,

– víz gé pek kel kap cso la tos alap ve tõ hid ra u li kai össze -
füg gé se ket és mû kö dé si elveket,

– az au to ma ti zá lás alap ját je len tõ mé ré si el já rá sok
(mennyi sé gi, mi nõ sé gi) el vét és a távadás módját,

– a ve zér lés és a sza bá lyo zás al kal ma zá sá nak fel té tel -
rend sze rét,

le gyen ké pes al kal maz ni:
– a szak te rü let alap ve tõ szá mí tá si mód sze re it, gra fi kus

és nu me ri kus eljárásait,
– a víz ke ze lõ és tisz tí tó be ren de zé sek, tech no ló gi ák

meg vá lasz tá sá nak módjait,
– az iszap ke ze lé si min ta tech no ló gi ák elõ írásait,
– a mennyi sé gi és mi nõ sé gi víz ká rok el le ni vé de ke zé si, 

el há rí tá si módokat,
– gé pé sze ti is me re te it a szük sé ges erõ for rá sok ki vá -

lasz tá sa kor és a gaz da sá gos, kör nye zet kí mé lõ üzem vi tel
szem pont ja i nak érvényesítésekor,

– au to ma ti zá lá si is me re te it szak te rü le tén a technoló -
giai fo lya ma tok irányítása során,

tud ja rend sze rez ni:
– a víz- és szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi á kat üze mi pa -

ra mé te re ik alapján,
– ki sebb víz gyûj tõ kön a szük sé ges be avat ko zá si mó do -

kat hid ro ló gi ai és víz mi nõ sé gi adatok alapján.

Gya kor la ti kö ve tel mé nyek:
A ta nu ló a szak ma spe ci fi kus gya kor la tok tan anya gá nak

el sa já tí tá sa után a gya kor lat ban is tudja alkalmazni:
– a mér ték adó hid ra u li kai ter he lé sek meg ha tá ro zá sá -

nak módjait,
– a ví zi köz mû vek és a szak sze rû egye di szennyvíz-

 elhelyezés épí té sé nek biz ton ság tech ni kai, kör nye zet vé -
del mi fel ada ta it és a kitûzés eljárásait,

– az ár víz vé de ke zés ide ig le nes mû ve it és azok épí té sé -
nek módját,

– a szak te rü le tén a gé pek, be ren de zé sek üze mel te té sé -
nek, kar ban tar tá sá nak mû sza ki do ku men tu mai alkal -
mazását,

– az ele mi ve zér lõ kö rök ki épí té sé hez szük sé ges ele -
me ket, azok össze épí té sé nek módját,

– a szak te rü le ti mé ré si ada tok fel dol go zá sá nak szá mí -
tó gé pes módszereit,

– a víz- és szenny víz tisz tí tá si el já rá sok, (rész) fo lya ma -
tok üzem irá nyí tá si szabályait,

– a ví zi köz mû vek és a szak sze rû egye di szennyvíz-
 elhelyezés lé te sí té sé nek és üze mel te té sé nek elõ írásait,

– a víz kár el há rí tás (mennyi ség, mi nõ sé gi) esz köz rend -
sze rét,

– a gé pek, be ren de zé sek hi ba fel is me ré si el já rá sa it,
– a víz ke ze lé si és -tisz tí tá si tech no ló gi ák el len õr zõ mé -

ré si mód sze re it és eljárásait,
– az ál ta lá nos és a szak te rü let re vo nat ko zó mun ka vé -

del mi szabályokat.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

A vizs gá ra az je lent kez het, aki az el mé le ti és gya kor la ti
szak kép zés ben részt vett, a kö ve tel mé nye ket tel je sí tet te,
és gya kor la ta ered mé nyes volt. A vizs gá ra való je lent ke zés 
fel té te le az érettségi bizonyítvány bemutatása.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

– írás be li vizs ga,
– gya kor la ti vizs ga,
– szó be li vizs ga.

3. A szak mai vizs gán szá mon kér he tõ fel ada tok

Az írás be li vizs ga tan tár gyai és azok idõ tar ta ma
Meg ne ve zés: Szak mai is me re tek

Té ma kö rök:
A kü lön bö zõ tan tár gyak ke re té ben ta nult – a rész le tes

kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott – is me re tek rõl és azok
al kal ma zá si kész sé gé rõl kell számot adni,

60%-ban a szak ma cso port alap mo dul ja i ból (kör nye zet -
vé del mi alap is me re tek I–II., ana li ti ka I., kör nye zet tech ni -
ka I–II.) melynek témakörei:

– a kör nye ze ti és tech no ló gi ai is me re tek,
– a le ve gõ tisz ta ság-vé de lem,
– a víz mi nõ ség-vé de lem,
– a hul la dék gaz dál ko dás,
– a zaj-, rez gés- és su gár vé de lem,
– a ta laj vé de lem alap ve tõ is me re tei,
– a szak te rü le ten al kal ma zott mé ré si és ér té ke lé si

eljárások,
– a jogi, mû sza ki és gaz da sá gi sza bá lyo zás,
40%-ban a ki me net szak irá nya sze rin ti szak ma spe ci fi -

kus el mé le ti is me re tek té ma kö re i bõl.
Az írás be li fel ada tok teszt-, szá mí tá si, raj zi jel le gû fel -

ada to kat, táb lá zat és/vagy gra fi kon hasz ná la tot, ké szí tést
tartalmaznak.

Idõ tar tam: 240 perc.
A vizs ga té te le ket a KvVM adja ki a vizs gát szer ve zõ in -

téz mény nek.

Gya kor la ti vizs ga tan tár gya és idõ tar ta ma
Meg ne ve zés: Szak mai gya kor lat
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Té ma kö rök:
A ta laj-, víz-, le ve gõ-, hul la dék-min ta vé tel és spe ci á lis

szennye zõ anyag-tar ta lom meg ha tá ro zás, a mé rés ér té ke lé -
se, te re pi kör nye zet vé del mi mé ré sek és gyors vizs gá la tok
vég re haj tá sa, va la mint a ki me net szak irá nya sze rin ti szak -
ma spe ci fi kus gya kor la ti is me re tek kö ve tel mé nye i nek
meg fe le lõ mun ka fel ada tok.

A fel adat tal össze füg gõ mun ka vé del mi és szak mai kö -
ve tel mé nyek rõl a vizs gá zót a mun ka meg kez dé se elõtt tá -
jé koz tat ni kell. A gya kor la ti vizs ga le bo nyo lí tá sá ra a vizs -
gáz ta tó in téz mény a mun ka vé del mi elõ írások be tar tá sa
mel lett prog ra mot ké szít, és azt a vizs ga do ku men tu mok
kö zött tart ja nyil ván.

Idõ tar tam: 300 perc.
A té te le ket a vizs gát szer ve zõ in téz mény ál lít ja össze, és 

a vizs ga el nök hagy ja jóvá.

Szó be li vizs ga tan tár gya és idõ tar ta ma
Meg ne ve zés:
a) Kör nye zet vé del mi és kör nye zet tech ni kai is me re tek
b) Szak irány sze rin ti szak ma spe ci fi kus is me re tek
c) Jogi, igaz ga tá si és gaz da sá gi is me re tek

Té ma kö rök:
A kü lön bö zõ tan tár gyak ke re té ben ta nult – a rész le tes

kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott – is me re tek rõl és azok
al kal ma zá si kész sé gé rõl kell szá mot adni, kü lö nö sen

– az ál ta lá nos kör nye ze ti és tech no ló gi ai is me re tek,
– a mé rés tech ni kai is me re tek,
– szak irány sze rin ti szak ma spe ci fi kus is me re tek,
– a jogi sza bá lyo zá si gaz da sá gi is me re tek,
– a te vé keny ség re jel lem zõ mun ka vé del mi is me re tek

té ma kö rök ben.
A szó be li vizs gán a vizs ga tár gyak ál tal meg ha tá ro zott

is me re tek szin te ti zá lá sá ra kell tö re ked ni.
A szó be li vizs gán a ki me net szak irány nak meg fe le lõ

szak mai is me re tek rõl a szak ma spe ci fi kus is me re tek ke re -
té ben kell szá mot adni.

Idõ tar tam: a fel ké szü lé si idõ mi ni mum 30 perc.
A vizs ga té te le ket a KvVM adja ki a vizs gát szer ve zõ in -

téz mény nek.

4. A szak mai vizs ga egyes ré szei aló li fel men tés felté -
telei

A szak mai vizs ga egyes ré szei aló li fel men tés fel té te le it
a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si
rend jé rõl  szóló 26/2001. (VII. 27.) OM ren de let ha tá roz za
meg.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé se

A vizs gá zó az egyes vizs ga ré sze ken el ért tel je sít mé nye
alapján

– szak mai el mé let bõl és
– szak mai gya kor lat ból kap osz tály za tot.

A szak mai el mé le ti vizs ga ér té ke lé se:

– Írás be li vizs ga:

Az írás be li vizs ga ér té ke lé sét a köz pon ti té te lek ben ki -
adott út mu ta tó sze rint kell el vé gez ni és egyet len (1–5-ig
ter je dõ) osz tály zat tal kell mi nõ sí te ni. Az írás be li vizs ga
fel ada ta it úgy kell össze ál lí ta ni, hogy a meg ol dás nál ma xi -
má li san 100 pont le gyen el ér he tõ.

– Szó be li vizs ga:

A szó be li vizs ga tan tár gya it (1–5-ig ter je dõ) osz tály zat -
tal kell mi nõ sí te ni. A szó be li vizs ga ér dem je gyét az egyes
vizs ga tár gyak osz tály za ta i nak át la ga adja a ke re kí tés sza -
bá lya i nak figye lembe véte lével (mér va dó a szak irány sze -
rin ti szak ma spe ci fi kus is me re tek osz tály za ta).

Elég te len re kell mi nõ sí te ni a je lölt szó be li vizs ga ered -
mé nyét, ha bár mely vizs ga tárgy ra ka pott osz tály za ta
elégtelen.

A szak mai el mé le ti vizs ga ered mé nyét az írás be li és a
szó be li vizs ga ered mé nyek alap ján kell meg ha tá roz ni az
aláb bi ak sze rint:

Az írás be li és szó be li vizs ga át lag ered mé nyét a szó be li
vizs ga ered mé nye felé kell ke re kí te ni.

Ered mény te len nek kell te kin te ni a szak mai el mé le ti
vizs gát, ha a je lölt a szó be li vagy az írás be li vizs gá já ra
elég te len osz tály za tot ka pott.

A szak mai gya kor la ti vizs ga ér té ke lé se:

A szak mai gya kor la ti vizs ga ér té ke lé se a szak sze rû ség,
pon tos ság, a mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek, a mun ka vé del mi
elõ írások be tar ta tá sá nak figye lembe véte lével a rész fel ada -
tok mi nõ sí té sé bõl áll. A mi nõ sí tés osz tály zat tal vagy pon -
to zás sal tör té nik.

Pon to zás ese tén a kö ve ten dõ út mu ta tó:

0–49 = 1

50–61 = 2

62–73 = 3

74–85 = 4

86–100 = 5

Ered mény te len nek kell te kin te ni a gya kor la ti vizs gát,
ha a vizs gá zó a ki je lölt gya kor la ti fel adat 50%-át nem tel -
je sí tet te, vagy ha a mun ka mi nõ sé gi leg ki fo gá sol ha tó.

Ered mé nyes vizs gát tett az a je lölt, aki min den vizs ga -
rész kö ve tel mé nye it tel je sí tet te.

Si ker te len a szak mai vizs ga, ha a vizs gá zó az írás be li
vagy a gya kor la ti vizs ga ré szen, to váb bá ha a szó be li vizs -
ga ré szen bár me lyik szak mai el mé le ti tan tárgy ból elég te len 
ér dem je gyet, il le tõ leg osz tály za tot ka pott. Ja ví tó vizs gát
ab ból a vizs ga rész bõl, il le tõ leg tan tárgy ból kell ten nie,
amely bõl a vizs gá zó tu dá sát elég te len re mi nõ sí tet ték.

A si ker te len szak mai vizs ga, a pót ló vizs ga és a ja ví tó -
vizs ga a vizs ga idõ pont já ban ér vé nyes vizs ga kö ve tel mé -
nyek sze rint meg is mé tel he tõ.
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3. számú melléklet az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 4/1997. (I. 10.) KTM rendelethez]

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 14. számú környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoportba 
tartozó szakképesítések közül a 33 7898 01 Környezetvédelmi szakmunkás szakképesítésekhez 

meghatározott bemeneti kompetenciák

VI. BEMENETI KOMPETENCIÁK MODULOKBA RENDEZVE

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Mo du lok
Kom pe ten ci ák szá ma, neve

sor szá ma neve

1/I. Alap kész sé gek fej lesz té -
se: írás, ol va sás, szá mo lás

A1 Ol vas ha tó an ír

A2 Meg ér ti a ka pott in for má ci ó kat

A3 Mon da to kat al kot

A4 Ki eme li a lé nye get

A5 Hasz nál ja a négy szám ta ni alap mû ve le tet

A6 Mé ré se ket vé gez

G1 Ta nu lá si tech ni ká kat irá nyí tás sal al kal maz

2/I. Szá mí tás tech ni kai 
al kal ma zás

H1 Szá mí tó gé pet ke zel

3/I. Ál ta lá nos szó be li 
kom mu ni ká ció

F1 Kér dé se ket tesz fel

F2 Vá la szo kat ad

F3 Meg fo gal maz za a vé le mé nyét

F4 Ki fe je zi ér zel me it, gon do la ta it má sok szá má ra ért he tõ mó don

4/II. Sze mé lyi ség fej lesz tés-
ön is me ret

B1 Cso port ban dol go zik

B3 Fel ada tát irá nyí tás sal vég re hajt ja

B7 Meg fe le lés re tö rek szik

D1 Be tart ja az in téz mény sza bá lya it

E1 Se gít sé get kér

E2 Se gít sé get nyújt

E3 Se gít sé get el fo gad

E4 Ér tõn fi gyel má sok ra

E5 Komp ro misszu mot köt

E6 El fo gad ja a cso port nor má kat

E7 Cso port tag sze re pet vál lal

F3 Meg fo gal maz za vé le mé nyét

E8 Meg oszt ja az in for má ci ó it

F4 Ki fe je zi ér zel me it, gon do la ta it má sok szá má ra ért he tõ mó don

F5 Meg ér ti má sok kom mu ni ká ci ó ját

G2 Re á li san ér té ke li sa ját hely ze tét, le he tõ sé ge it
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Mo du lok
Kom pe ten ci ák szá ma, neve

sor szá ma neve

5/II. Ta nu lás mód szer tan A2 Meg ér ti a ka pott in for má ci ó kat

A4 Ki eme li a lé nye get

A7 Ki tar tó an fi gyel

A8 Fel is me ri az alap ve tõ össze füg gé se ket

A9 Gya ko rol ja is me re te i nek al kal ma zá sát

A10 Meg ér ti az ol va sot ta kat

6/III. Pá lya ori en tá ció C1 Ta pasz ta la tot sze rez kü lön bö zõ szak mák ban

C2 Ér té ke li a mun ka he lyi ta pasz ta la ta it

C3 Meg is me ri sa ját ké pes sé ge it, és a neki leg meg fe le lõbb szak mát 
    vá laszt ja

C5 Meg is me ri a mun ka erõ pi a ci igé nye ket, le he tõ sé ge ket

G3 Meg va ló sít ha tó cé lo kat ha tá roz meg

7/IV. Szak mai kom mu ni ká ció:
– anya nyel vi F5 Meg ér ti má sok kom mu ni ká ci ó ját

– ide gen nyel vi F6 Ide gen nyel vi is me re te it nem fél hasz nál ni

H4 Ide gen nyel vet hasz nál

8/IV. Szak irá nyú ala po zó B4 Fel ada tát ér té ke li

B5 A mun ka vég zés sza bá lya it be tart ja

B6 Is me re te it a mun ka vég zés so rán al kal maz za

D1 Be tart ja az in téz mény sza bá lya it

D2 Sze re pe i nek meg fe le lõ en vi sel ke dik

D3 El fo gad ja sze re pét a hi e ar chi á ban

I1 Ma te ma ti kai is me re te ket sze rez

I2 Bi o ló gi ai is me re te ket sze rez

I3 Föld raj zi is me re te ket sze rez

I4 Gép is me re ti is me re te ket sze rez

I5 Anyag is me re ti is me re te ket sze rez

B7 Meg fe le lés re tö rek szik

B2 Fel ada tát se gít ség gel meg ter ve zi

H2 Raj zot ér tel mez

H3 Szá mo ló gé pet hasz nál
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A nemzeti kulturális örökség miniszterének
2/2006. (II. 2.) NKÖM

rendelete

a helyi önkormányzatok részére állatkertek
fenntartására, valamint felújítási és beruházási

feladataira adható támogatások igénybevételének
rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 5. szá mú
mel lék le té nek 14. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya azok ra a he lyi ön kor mány za tok ra ter -
jed ki, ame lyek ál lat ker tet tar ta nak fenn, vagy ame lyek ál -
lat kert mû köd te té sé re a tárgy év ben ha tá lyos, leg alább
5 évre  szóló köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del kez nek.

I. ÁLLATKERTEK FENNTARTÁSÁRA ADHATÓ
TÁMOGATÁS

2.  §

A Tv. 5. szá mú mel lék le té nek 14. pont já ban a mû kö dé si 
ki adá sok tá mo ga tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat ból az ál lat -
ker tek nor ma tív tá mo ga tást kap hat nak az ön kor mány za ti
tá mo ga tás ará nyá ban, ha az igény lés fel té te le i nek meg -
felelnek.

3.  §

(1) A tá mo ga tást – a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ki vé te lé -
vel – a he lyi ön kor mány zat igé nyel he ti a tárgy évi költ ség -
ve té si ren de le té ben az ál lat kert fenn tar tá sá ra, mû kö dé sé re
jó vá ha gyott tá mo ga tás iga zolt össze ge alap ján.

(2) A tá mo ga tás az e ren de let mel lék le te sze rin ti nyom -
tat vány ki töl té sé vel igé nyel he tõ.

(3) Az ál lat kert mû kö dé sé re, fenn tar tá sá ra for dí tott
össze get alá tá masz tó ada to kat az ön kor mány zat költ ség -
ve té si ren de le te meg fe le lõ fe je ze te hi te les má so la tá nak a
tá mo ga tá si ké re lem hez tör té nõ csa to lá sá val kell iga zol ni.
Az ön kor mány za ti tá mo ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa
so rán a be ru há zá si, fel újí tá si jel le gû rá for dí tá sok nem ve -
he tõk figye lembe.

(4) A he lyi ön kor mány zat a szék he lye sze rint ille té kes
Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá hoz (a továb -
biak ban: Te rü le ti Igaz ga tó ság) tárgy év áp ri lis 4-éig nyújt -
hat ja be tá mo ga tá si igé nyét.

(5) A Te rü le ti Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igé nye ket sza -
bály sze rû sé gi szem pont ból meg vizs gál ja, majd leg ké sõbb
a tárgy év áp ri lis 25-éig vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja a
Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (a továb biak -
ban: mi nisz té ri um) Köz mû ve lõ dé si Fõ osz tá lyá nak.

4.  §

(1) A ha tár idõ re be ér ke zett igény lé sek alap ján a mi nisz -
té rium az egyes ál lat ker tet fenn tar tó ön kor mány zat köz -
pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak össze gét, az iga zolt ön -
kor mány za ti tá mo ga tás egy fo rint já ra jutó elõ irány za ta
alap ján szá mít ja ki, amely hez az egy ség re jutó tá mo ga tá si
elõ irány za tot a 2.  §-ban sze rep lõ köz pon to sí tott elõ irány -
zat és a ki írá si fel té te lek nek meg fe le lõ igény lé sek sze rin ti
összes ön kor mány za ti tá mo ga tás há nya do sa ként ál la pít ja
meg.

(2) Ha a he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si ren de le té -
ben az ál lat kert mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra e sze rint jó vá -
ha gyott köz pon to sí tott elõ irány zat össze gét rész ben vagy
egész ben nem a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel, ak kor az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
64/B.  §-ának (1) és (2) be kez dé se sze rint kö te les el jár ni.

(3) Ha a he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si ren de le té -
ben e cél ra sa ját for rás ból ter ve zett tá mo ga tá sát csök ken ti,
ab ban az eset ben az ere de ti elõ irány zat és a tény le ge sen
tel je sí tett sa ját tá mo ga tás után szá mí tott köz pon ti tá mo ga -
tá si há nyad ra nem jo go sult, és kö te les azt a köz pon ti költ -
ség ve tés nek vissza utal ni.

II. ÁLLATKERTEK FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI
FELADATAINAK PÁLYÁZATI ÚTON TÖRTÉNÕ

TÁMOGATÁSA

A pályázat kiírása

5.  §

(1) Az ál lat ker tek fel újí tá si és be ru há zá si fel ada ta i nak
tá mo ga tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat ból a he lyi ön kor -
mány za tok – kü lö nö sen az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí -
té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együt tes ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se
ér de ké ben – a mi nisz té rium ál tal ki írt pá lyá zat alap ján tá -
mo ga tás ban ré sze sül het nek.

(2) A pá lyá za ti fel hí vást a Köz mû ve lõ dé si Fõ osz tály ál -
lít ja össze, és azt a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
(a továb biak ban: mi nisz ter) hagy ja jóvá.

(3) A pá lyá za ti fel hí vást a mi nisz té ri um a hon lap ján te -
szi köz zé.
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(4) A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy arra a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább 30 nap tá ri nap
áll jon ren del ke zés re.

(5) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zat cél ját,
b) a pá lyá zat ked vez mé nye zett je i nek kö rét,
c) a pá lyá zat azo no sí tó szá mát,
d) a pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,
e) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét, cí mét,
f) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
g) a be nyúj tan dó pá lyá za tok pél dány szá mát,
h) a meg kí vánt sa ját for rás mér té két,
i) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont rend sze rét,
j) a pá lyá zat ra be nyúj tott do ku men tu mok kal kap cso la -

tos hi ány pót lás le he tõ sé gét, fel té te le it,
k) egyéb, a mi nisz té rium ál tal szük sé ges nek tar tott kö -

ve tel mé nye ket.

A pályázat benyújtása, a pályázat nyilvántartása,
döntésre elõkészítése

6.  §

(1) A pá lyá zat be nyúj tá sa so rán a pá lyá zó ada ta i nak
rög zí té se „Pá lyá za ti ûr lap” se gít sé gé vel tör té nik.

(2) A pá lyá zó ál tal be nyúj tott ké re lem nek tar tal maz nia
kell:

a) a pá lyá zó ne vét, szék he lyét (cí mét), te le fon- és te le -
fax szá mát, valamint elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét;

b) a pá lyá za ti fel hí vás alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tás -
ból meg va ló sí ta ni ter ve zett fel ada tok rész le tes ismerte -
tését;

c) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a
rész le te zett költ ség ve té si ter vet;

d) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás ter ve zett idõ be ni
üte me zé sét;

e) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt egyéb ada to kat.

(3) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) a pá lyá zó alá írt nyi lat ko za tát
aa) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -

men tá ci ók helyt ál ló sá gá ról,
ab) annak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -

vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya, a tá -
mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz ha tó,

ac) ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett fel adat vo nat -
ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett-e, illetve mi lyen más
ál lam i és egyéb tá mo ga tást vesz igény be,

ad) ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá -
mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá -
já rul;

b) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
a) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott mér té kû sa ját

for rás sal nem ren del ke zik,
b) a tá mo ga tás irán ti ké rel mé ben va lót lan vagy meg té -

vesz tõ ada to kat szol gál ta tott,
c) a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ 5 év ben az ál lam ház tar -

tás bár mely al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tást a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt cél tól rész ben vagy egész -
ben el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy az zal nem szá molt el,

d) ki zá ró lag a mi nisz té rium hoz zá já ru lá sá val vissza -
von ha tó nyi lat ko za tát az azon na li be sze dé si meg bí zás ra
vo nat ko zó fel ha tal ma zás ról a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
kö té sét köve tõen a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül nem adja meg,

e) nem tett ele get va la mely, az el bí rá lást érin tõ jog sza -
bá lyi kö te le zett sé gé nek.

(5) A be ér ke zett vagy a ha tár idõ utol só nap já ig aján lott
kül de mény ként pos tá ra adott pá lyá za to kat a Te rü le ti Igaz -
ga tó ság nyil ván tar tás ba ve szi, ezt köve tõen ellen õr zi az
(1)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott for mai kö ve tel mé -
nyek meg lé tét.

(6) Ha a pá lyá zat nem fe le l meg az (1)–(3) be kez dé sek -
ben meg ha tá ro zott for mai kö ve tel mé nyek nek és azt a
 hiánypótlás ke re té ben sem or vo sol ják, to váb bá a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a pá lyá za tot a Te rü le ti 
Igaz ga tó ság nak el kell uta sí ta nia, és er rõl a pá lyá zót írás -
ban ér te sí te nie kell.

(7) A Te rü le ti Igaz ga tó ság a hi ány pót lás le bo nyo lí tá sa
után a mi nisz té rium Köz mû ve lõ dé si Fõ osz tá lyá nak áp ri lis
25-éig to váb bít ja a pá lyá za to kat.

A pályázat elbírálása

7.  §

(1) A mi nisz ter a pá lyá zat el bí rá lá sá ra a Köz mû ve lõ dé si 
Fõ osz tály ál tal ja va solt szak ér tõk bõl álló bi zott sá got hoz
lét re. A szak ér tõi bi zott ság a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
 Szabályzatát maga ál la pít ja meg.

(2) A bi zott ság a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük sé ges ja -
vas la tát má jus 10-éig ké szí ti el.

(3) A bi zott ság ja vas la tát min den eset ben jegy zõ könyv -
ben kell rög zí te ni.

(4) A jegy zõ könyv ben az adott pá lyá za ton nem tá mo ga -
tott, de szak ma i lag meg fe le lõ, tá mo ga tás ra ér de mes nek
ítélt pá lyá za tok sor rend jét is meg kell ha tá roz ni arra az
eset re, ha a tá mo ga tott pá lyá zók kö zül va la ki vissza lép,
vagy a tá mo ga tás ról le mond.

(5) A pá lyá za tok alap ján nyúj tan dó tá mo ga tá sok ról a
bi zott ság jegy zõ könyv ben rög zí tett ja vas la ta alap ján
– a köz igaz ga tá si ál lam tit kár vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel –
30 na pon be lül a mi nisz ter dönt.
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A pályázatra vonatkozó döntést követõ feladatok

8.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tott pá lyá zó a tá mo ga tást nem
kí ván ja fel hasz nál ni vagy egyéb ok ból vissza lép, a mi nisz -
ter a 7.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rang sor ban a kö -
vet ke zõ he lyen álló pá lyá zó ré szé re te szi le he tõ vé a tá mo -
ga tás igény be vé te lét.

(2) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si összeg bõl fi nan -
szí ro zott be szer zé se it a köz be szer zé sek re vo nat ko zó ha tá -
lyos jog sza bá lyi elõ írások sze rint kö te les meg va ló sí ta ni.

III. A TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK
KÖZÖS SZABÁLYAI

9.  §

(1) A mi nisz té ri um a tá mo ga tá si dön tést leg ké sõbb a
tárgy év jú ni us 15-éig köz zé te szi a Kul tu rá lis Köz löny ben,
va la mint a mi nisz té ri um hon lap ján. Ez zel egy ide jû leg a tá -
mo ga tás ban ré sze sült he lyi ön kor mány za tok és a ré szük re
jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek jegy zé két utal vá nyo -
zás cél já ból meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um nak.

(2) A he lyi ön kor mány zat a szám lá já ról a tá mo ga tás
meg ér ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül kö te les az össze get az
ál lat kert szám lá já ra át utal ni.

10.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat kö te les biz to sí ta ni, hogy a tá -
mo ga tást az e ren de let ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott
cél ra hasz nál ják fel.

(2) Az ál lat kert nek biz to sí ta nia kell a ren del ke zé sé re
bo csá tott tá mo ga tás el kü lö ní tett ke ze lé sét és ana li ti kus
nyil ván tar tá sát an nak ér de ké ben, hogy a tá mo ga tás tény le -
ges fel hasz ná lá sa té te le sen el len õriz he tõ le gyen.

(3) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
a tárgy év ben de cem ber 31-ei ha tár nap pal, a min den ko ri
zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol -
ni. A köz pon ti tá mo ga tás tárgy év de cem ber 31-én fel adat -
tal ter helt ma rad vá nyá val a tárgy évet kö ve tõ jú ni us 30-áig
kell el szá mol ni.

(4) A Te rü le ti Igaz ga tó sá gok a tá mo ga tá sok igény be vé -
te lé nek és az el szá mo lás sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát
a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal min den év ben ki adás ra ke rü -
lõ köz le mé nyé ben meg ha tá ro zott mó don vég zik el.

(5) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát al ka lom sze rû en, hely -
szí ni el len õr zés ke re té ben a mi nisz té ri um ille té kes szak -
mai fõ osz tá lya és szak fel ügye le te is el len õriz he ti.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ál lat ker tek fenn tar -
tá sá ra, va la mint mû kö dé si, fel újí tá si és be ru há zá si fel ada -
ta i ra ad ha tó tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rend jé rõl
 szóló 11/2005. (III. 8.) NKÖM ren de let.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re



Melléklet a 2/2006. (II. 2.) NKÖM rendelethez

Igény be je len tõ ûr lap

............................................................
    az in téz mény neve

............................................................
    az in téz mény címe

Ké re lem az ál lat kert mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy

1. az in téz mény ön kor mány za ti ala pí tá sú, költ ség ve té si in téz mény;

2. az in téz mény mû köd te té sé re a he lyi ön kor mány zat hosszú távú, ........................................... éves szer zõ dést kö tött
  a .................... év tõl a .................... évig ter je dõ idõ szak ra;

(A nem költ ség ve té si in téz mé nyek te kin te té ben kell nyi lat koz ni e sor ban.)

3. az in téz mény ér vé nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik;

4. az in téz mény jel lem zõ mu ta tói:

  az in téz mény te rü le té nek ada tai ............................................. ha ........................................................................ m2

  a lá to ga tók szá ma 2005. év ben ................................................................................................................................ fõ

  a be lé põ je gyek bõl szár ma zó be vé tel ................................................................................................................ ezer Ft

  az éves ki adás ................................................................................................................................................... ezer Ft

  az ön kor mány zat költ ség ve té si ren de le té ben az in téz mény tá mo ga tá sá ra el kü lö ní tett összeg .......................... ezer Ft

...................................., 2006. .................... hó ....... nap

...........................................................
alá írás

Mel lék le tek:

– az in téz mény ér vé nyes mû kö dé si en ge dé lyé nek má so la ta,
– a tárgy évi ön kor mány za ti tá mo ga tás hi te les iga zo lá sa,
– nem ön kor mány za ti ala pí tá sú, költ ség ve té si in téz mény ese té ben az ön kor mány zat tal kö tött hosszú távú szer zõ dés
 másolata.

2006/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 775



A nemzeti kulturális örökség miniszterének
3/2006. (II. 2.) NKÖM

rendelete

a helyi önkormányzatok színházi pályázati
támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: tv.) 7. szá mú
mel lék le té nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a tv. 7. szá mú mel lék le té nek c) pont -
já ban meg ha tá ro zott szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sá ra ter -
jed ki.

2.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
Mi nisz té ri u ma (a továb biak ban: NKÖM) ille té kes szer ve -
ze ti egy sé ge ál lít ja össze, és azt a nem ze ti kul tu rá lis örök -
ség mi nisz te re (a továb biak ban: mi nisz ter) hagy ja jóvá.

(2) A pá lyá za ti fel hí vást a NKÖM a hi va ta los lap já ban
és a hon lap ján te szi köz zé leg ké sõbb az adott költ ség ve té si 
év feb ru ár 27. nap já ig.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy arra a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább 15 nap tá ri nap
áll jon ren del ke zés re.

(4) A NKÖM pá lyá za tot ír ki
a) a sza bad té ri szín há zak,
b) a nem ze ti sé gi szín há zak,
c) a szín ház i vál lal ko zá sok, al ter na tív szín ház i mû he -

lyek,
d) a ki emelt al ter na tív szín ház i mû he lyek,
e) az al ter na tív tánc- és moz gás szín há zi mû he lyek, és
f) a ki emelt al ter na tív tánc- és moz gás szín há zi mû he -

lyek

szá má ra.

(5) A pá lyá zó az aláb bi fel té te lek együt tes meg lé te ese -
tén mi nõ sít he tõ ki emelt al ter na tív szín ház i mû hellyé,
illetve ki emelt al ter na tív tánc- és moz gás szín há zi mû -
hellyé (a továb biak ban együtt: ki emelt mû he lyek):

a) ál lam i vagy ön kor mány za ti fenn tar tó nél kül leg -
alább öt éve fo lya ma to san mû kö dik,

b) ál lan dó tár su la ta van vagy be fo ga dó hely ként mû kö -
dik, és

c) je len tõs mû vé szi mû hely mun kát foly tat, il let ve an -
nak te ret ad.

3.  §

(1) A mi nisz ter a tá mo ga tá sok fel osz tá sá ra, valamint a
ki emelt mû he lyek kö ré nek meg ha tá ro zá sá ra a NKÖM
érin tett szer ve ze ti egy sé ge ál tal ja va solt szak ér tõk bõl álló
ku ra tó ri u mot hoz lét re. A ku ra tó ri um a mû kö dé sé nek
rend jét maga ál la pít ja meg.

(2) A ku ra tó ri um leg alább 5 fõ bõl áll; egy tag ja a
NKÖM szak mai fõ osz tá lyá nak a kép vi se lõ je.

(3) Nem ve het részt a pá lyá zat el bí rá lá sá ban – az õt érin -
tõ rész vo nat ko zá sá ban – a ku ra tó ri um nak az a tag ja, aki a
pá lyá zó szer ve zet nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, tag ja, tu laj -
do no sa, kép vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, mun ka vál -
la ló ja, illetve a szer ve zet tel mun ka vég zés re irá nyuló jog -
vi szony ban áll, to váb bá ezek hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont ja]. Ha a dön tés ho za tal ban az össze fér he tet len ség
ál tal érin tett sze mély még is részt vett, sza va za tát fi gyel -
men kí vül kell hagy ni.

(4) A ku ra tó ri um a tá mo ga tás mér té két a pá lyá zat ban
szol gál ta tott ada tok, valamint az elõ zõ év szak mai be szá -
mo ló ja és a tárgy év szak mai prog ram já nak is me re té ben ál -
la pít ja meg.

(5) A ku ra tó ri um a pá lyá zat el bí rá lá sá ról  szóló dön té sét
a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
45 mun ka na pon be lül hoz za meg. A dön tést a NKÖM köz -
zé te szi a hon lap ján, és ér te sí ti a tá mo ga tás ban ré sze sült
ön kor mány za to kat, valamint a tá mo ga tott pá lyá zó kat.

4.  §

(1) A tá mo ga tás az ön kor mány za tot il le ti meg. Az ön -
kor mány zat a tá mo ga tott pá lyá zó val – a tá mo ga tás igény -
be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó sí tá sá nak
üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak ellen -
õrzésérõl és el szá mo lá sá ról, valamint a szer zõ dés sze gés
jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás jo gá ról – szer zõ dés ben
ál la po dik meg.

(2) A tá mo ga tás igény lé se és fel hasz ná lá sa az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának
(1)–(4) be kez dé se i ben fog lal tak sze rint tör té nik.

(3) A he lyi ön kor mány zat nak gon dos kod nia kell a ka -
pott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el kü lö ní tett és nap ra kész
nyil ván tar tá sá ról, az el len õr zés re fel jo go sí tott szer vek
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meg ke re sé sé re az ellen õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá -
jé koz ta tás meg adá sá ról és a kért do ku men tu mok ren del ke -
zés re bo csá tá sá ról.

(4) A he lyi ön kor mány zat a ka pott tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról a tárgy év de cem ber 31-ei ha tár nap já val, a min den -
ko ri zár szám adás ke re té ben és an nak rend je sze rint kö te les 
el szá mol ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber 31-én fel -
adat tal ter helt ma rad vá nyá val a tárgy évet kö ve tõ jú ni us
30-áig kell el szá mol ni.

(5) A Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes me gyei Te rü le ti
Igaz ga tó sá ga – a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal min den év -
ben ki adás ra ke rü lõ köz le mé nyé ben meg ha tá ro zott
 módon – vizs gál ja a tá mo ga tás igény be vé te lé nek és el szá -
mo lá sá nak sza bály sze rû sé gét. Ezen túl me nõ en a NKÖM
vizs gál hat ja, hogy a tá mo ga tás a pá lyá zat ban meg ha tá ro -
zott és a pá lyá zó ál tal vál lalt cél ra ke rült-e fel hasz ná lás ra.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba. Ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány za -
tok szín ház i tá mo ga tá sá ról  szóló 3/2005. (I. 28.) NKÖM
ren de let.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
13/2006. (II. 2.) KE

határozata

egyetemi tanárok felmentésérõl

Az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Alkot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la pí tott jog kö röm -
ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szóló 1993. évi
LXXX. tör vé ny 17. § (6)–(7) bekezdéseire,

a Sem mel we is Egye te men

dr. Bir kás Já nos egye te mi ta nárt 2006. má jus hó
13. nap já val,

dr. Ist ván fi Csa ba egye te mi ta nárt 2006. má jus hó
3. nap já val,

dr. Ke ré nyi Ti bor egye te mi ta nárt 2006. szep tem ber hó
11. nap já val,

dr. Szen de Béla egye te mi ta nárt 2006. jú li us hó 29. nap -
já val és

Sten ger Vil mos né dr. Sta ub Má ria egye te mi ta nárt
2006. ja nu ár hó 9. nap já val

– 70. élet éve be töl té sé re te kin tet tel –

fel men tem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 13.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/6181/2005.

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány
1010/2006. (II. 2.) Korm.

határozata

a pozitron emissziós tomográfia-computer tomográf
vagy számítógépes rétegvizsgálat (PET-CT)

diagnosztika középtávú fejlesztésérõl

A Kor mány el fo gad ta a po zit ron emisszi ós to mog rá -
fia-com pu ter to mog ráf vagy szá mí tó gé pes ré teg vizs gá lat
(PET-CT) di ag nosz ti ka kö zép tá vú fej lesz té sé rõl  szóló
prog ra mot, amely nek meg va ló sí tá sa érdekében egyetért a
következõkkel:

1. fel ké ri az érin tett mi nisz te re ket, hogy te gyék meg a
meg fe le lõ in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben, hogy – a kö -
zép tá vú fej lesz té si stra té gia ke re te in be lül – 2006. év ben
2000, ezt köve tõen pe dig 2007. év ben to váb bi 4300, 2008.
év ben to váb bi 1400, 2009. év ben to váb bi 1000, 2010. év -
ben to váb bi 800, 2011. év ben to váb bi 700 és 2012. év ben
to váb bi 600 tel jes test vizs gá lat ke rül het a kü lön jog sza bá -
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lyok sze rin ti el já rá si rend nek meg fele lõen be fo ga dás ra az
egész ség biz to sí tá si tá mo ga tá si rendszerbe;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. az 1. pont sze rin ti be fo ga dá sok  miatti díj té tel-csök -
ken tés nek és az Egész ség biz to sí tá si Alap ból a más vizs gá -
la to kat, il let ve te rá pi á kat fel vál tó PET-CT vizs gá la tok kö -
vet kez té ben a pro to kol lok alap ján bi zo nyí tot tan fel sza ba -
du ló for rá sok nak kell biz to sí ta ni – az utób bit már 2006.
év ben is – a költ ség ve té si fe de ze tet;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: min den ko ri költ ség ve té sek ter ve zé se

3. ki kell dol goz ni a PET-CT vizs gá la tot meg kö ve te lõ
meg be te ge dé sek kö te le zõ en al kal ma zan dó szak mai és fi -
nan szí ro zá si pro to koll ját;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

4. a PET-CT vizs gá la tok költ ség ha té kony sá gát és a
3. pont sze rin ti pro to kol lok be tar tá sát a ki zá ró lag elõ ze tes
be teg be so ro lás (vá ró lis ta) alap ján nyújt ha tó egész ség ügyi
el lá tá sok ról  szóló 61/2003. (X. 27.) ESZCSM ren de let
sze rin ti Or szá gos Szak ma kö zi Bi zott ság fél éven te ér té ke li
és an nak ered mé nyé rõl – az egész ség ügyi mi nisz ter út ján – 
a Kor mányt tá jé koz tat ja.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ íz ben 2006. szep tem ber 30.,

ezt köve tõen fél éven te

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
10/2006. (II. 2.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 31/D. § (1) be kez dés
a) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

Kam pel Osz kár köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol gá -
la ti jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. ja nu ár 30-i ha tállyal

meg szû nik.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû
Egyetemért

Alapító Okirata*

( módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a je len Ala pí tó Ok -
irat tal a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 74/G.  §-a alap ján, to váb bá a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény 7.  §-ának
(7) be kez dé se alap ján az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né -
met Nyel vû Egye tem (a továb biak ban: Egye tem) fenn tar -
tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos köz fel ada tok
ellátására kiemelten közhasznú szervezetként mûködõ

közalapítványt

hoz lét re a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint:

1. Ala pí tó

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (Bu da pest V., Kos -
suth tér 1–3.) (a továb biak ban: Ala pí tó). Az Ala pí tó kép vi -
se le tét az ok ta tá si mi nisz ter lát ja el és gya ko rol ja – az Ala -
pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il -
le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket, ide ért ve az éves be szá -
mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés ér té ke lé sét is. A Ku ra tó -
ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it az ok ta tá si miniszter
felkérése és elõ ter jesz tése alapján a Kormány bízza meg.

2. A Köz ala pít vány el ne ve zé se
 

Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te mért
(a továb biak ban: Köz ala pít vány).

* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 16.Pk.60.216/2001/10. szá mú vég zé sé vel el ren -
del te a vál to zás be jegy zé sét.



A Köz ala pít vány el ne ve zé se né met nyel ven: Öffent liche
Stif tung für die De utschsp ra chi ge Uni ver si tät Bu da pest.

A Köz ala pít vány el ne ve zé se an gol nyel ven: Pub lic
 Foundation for the Ger man Lan gu a ge Uni ver sity Bu da pest.

A Köz ala pít vány el ne ve zé se fran cia nyel ven: Fon da ti on 
Pub li que pour lU ni ver si té de Lan gue Al le man de de
Budapest.

3. A Köz ala pít vány szék he lye
 

1088 Bu da pest, Pol lack Mi hály tér 3.

4. A Köz ala pít vány idõ tar ta ma
 

A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ re jön létre.

5. A Köz ala pít vány jel le ge
 

5.1. A Köz ala pít vány ál la mi köz fel ada tot el lá tó nyílt
köz ala pít vány, amely nek köz hasz nú szol gál ta tá sa i ból bár -
ki ré sze sül het. A Köz ala pít vány az ál ta la fenn tar tott in téz -
mény mû kö dé sét az Egye tem költ ség ve té sén ke resz tül biz -
to sít ja. Ezen fe lül a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló su lá -
sa ér de ké ben egyéb jut ta tá so kat nyil vá nos, min den ki szá -
má ra hoz zá fér he tõ, il let ve meg hí vá sos pá lyá za ti rend szer
ke re tei kö zött is nyújt hat a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Kszt.)
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.
 

5.2. A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz pénz be li vagy más
va gyon ren de lés sel, fel aján lá sok kal bár mely bel föl di, il le -
tõ leg kül föl di ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, ha a
Köz ala pít vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it el fo gad ja. A
csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
dönt. En nek so rán a Ku ra tó ri um a csat la koz ni kí vá nó szer -
ve zet rõl, in téz mény rõl vagy sze mély rõl ren del ke zés re álló 
ada to kat és – cél hoz kö tött fel aján lá sok ese tén – a meg je -
lölt célt mér le ge li. Vissza uta sít hat ja a fel aján lást, ha an nak 
cél ja rész ben vagy egész ben el tér a Köz ala pít vány cél ja i -
tól. Az el fo ga dott cél tá mo ga tást el kü lö ní tet ten kell ke zel -
ni, és a meg ha tá ro zott cé lok ra kell fordítani.

A Ku ra tó ri um kö te les vissza uta sí ta ni a fel aján lást, ha
a) a csat la koz ni kí vá nó jogi vagy ma gán sze mély te vé -

keny sé ge a köz ala pít vá nyi cé lok kal össze egyez tet he tet -
len,

b) a fel aján lás cél ja el len té tes a Köz ala pít vány cél ja i -
val, vagy

c) a fel aján lás el fo ga dá sa a Köz ala pít ványt bár mi lyen
mó don ked ve zõt le nül érintené.
 

5.3. A Köz ala pít vány szer ve ze te pár tok tól füg get len,
azok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, és tõ lük tá mo ga tást
nem fo gad el; köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly -

tat; or szág gyû lé si kép vi se lõ je löl tet, me gyei, fõ vá ro si ön -
kor mány za ti vá lasz tá son je löl tet nem ál lít és nem tá mo gat.

6. A Köz ala pít vány cél ja, te vé keny sé ge
 

6.1. A Köz ala pít vány cél ja, te vé keny sé ge:
a) kö zös prog ra mok és in téz mé nyek mû köd te té sé vel a

kül föl di ál la mok és Ma gyar or szág kö zöt ti ok ta tá si és ku ta -
tá si együtt mû kö dés fej lesz té se, a kap cso la tok erõ sí té se,

b) az Egye tem fenn tar tá sá val és mû köd te té sé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sa, és az in téz mény ok ta tá si és ku -
ta tá si te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa,

c) az a) pont alat ti te vé keny sé gét a Köz ala pít vány az
Egye tem ke re tén be lül mû kö dõ Nem zet kö zi Tu do má nyos
Ta nács és Tár sa dal mi Ta nács köz re mû kö dé sé vel va ló sít ja
meg.
 

6.2. A Köz ala pít vány a Kszt. 5.  §-ában fog lal tak sze rint 
ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dik, arra te -
kin tet tel, hogy az ok ta tá si mi nisz ter fel sõ ok ta tás sal kap -
cso la tos ál lam i fel ada tai kö ré ben a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény 69.  §-a alap ján tu do má nyos, ku -
ta tá si és fel sõ ok ta tá si köz fel ada to kat, illetve a Kszt.
26.  §-a c) pont já nak 3., 4. és 19. al pont ja i ban meg ha tá ro -
zott aláb bi köz hasz nú te vé keny sé get foly tat ja:

a) tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,
b) ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -

jesz tés,
c) eu ro at lan ti in teg rá ció elõ se gí té se.

 
6.3. A Köz ala pít vány a mû kö dé si költ sé gek és egyéb

jut ta tá sok oda íté lé se kor az ál ta la tá mo ga tás ban ré sze sí tet -
tel a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rend jét, az el szá mo lás 
tar tal mát, ha tár ide jét, bi zony la ta it – a Köz ala pít vány fo -
lya ma tos el len õr zé si jo gát ki köt ve – az ellen õr zés mód ját
és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it tar tal ma zó szer zõ -
dést köt. Az el szá mo lá sok kal szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nye ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (SZMSZ)
mel lék le tét ké pe zõ Va gyon ke ze lé si Sza bály zat tar tal maz -
za, ame lyek nem le het nek el len té te sek az Ala pí tó Ok irat -
tal.
 

6.4. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál -
ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

7. A Köz ala pít vány va gyo na, a köz ala pít vá nyi va gyon
fel hasz ná lá sa
 

7.1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na 80 000 000 Ft,
azaz nyolc van mil lió fo rint, amely bõl 10% összes sé gé ben
(8 000 000 Ft, azaz nyolc mil lió fo rint) a törzs va gyon, ame -
lyet a Köz ala pít vány mû kö dé sé hez nem hasz nál hat fel.
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7.2. A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó:
a) a költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás tárgy év re  szóló 

ré sze,
b) a Köz ala pít vány – törzs va gyon fe let ti – in du ló va -

gyo na, il let ve an nak hozadéka,
c) a csat la ko zók ado má nya i nak fel hasz nál ha tó része,
d) a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka vagy egyéb sa -

ját bevétel.
 

7.3. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ról az
Ala pí tó Ok irat ban, va la mint an nak ke re tei kö zött az
SZMSZ-ben, to váb bá az SZMSZ mel lék le tét ké pe zõ Va -
gyon ke ze lé si Sza bály zat ban fog lal tak nak meg fele lõen a
Kuratórium dönt.
 

7.4. A Köz ala pít vány az igaz ga tó elõ ké szí té sé ben és az 
el nök elõ ter jesz tésével min den gaz da sá gi év kez de te elõtt
költ ség ve té si ter vet ké szít, amely ben vár ha tó be vé te le it és
ki adá sa it je le ní ti meg. A költ ség ve té si terv ben a be vé te -
lek nek és a ki adá sok nak egyen súly ban kell len ni ük. A
költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat.
 

7.5. A Köz ala pít vány a gaz da sá gi év vé gén mér le get
ké szít, ame lyet a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez. A gaz -
dál ko dás ér té ke lé se kor kü lön kell vá lasz ta ni a vál lal ko zá si 
és köz ala pít vá nyi célú te vé keny ség köz vet len költ sé ge it és 
be vé te le it, va la mint a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge it.
A mér le get és a Felügyelõ Bizottság jelentését
nyilvánosságra kell hozni.
 

7.6. Ha a Köz ala pít vány költ ség ve té si ter ve, gaz dál ko -
dá sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, az Ala -
pí tó rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he ti, abba
meg bí zott ja út ján be te kint het. A Köz ala pít vány ira ta i ba a
Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság min den tag ja kor lá to -
zás nél kül be te kint het.
 

7.7. A Ku ra tó ri um min den év ben feb ru ár 28-áig kö te -
les az Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ -
zõ évi mû kö dé sé rõl, jú ni us 30-áig pe dig va gyo ni hely ze té -
rõl és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról.
 

7.8. A Köz ala pít vány a 7.1. al pont ban meg ha tá ro zott
va gyont és a min den ko ri költ ség ve té si tá mo ga tást hi tel fe -
de ze te ként nem hasz nál hat ja.
 

7.9. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge – amennyi ben 
a tá mo ga tá si szer zõ dés ar ról nem ren del ke zik – nem ha lad -
hat ja meg az éves ter ve zett költ ség ve tés ki adá sa i nak a
10%-os mér té két. Ez az összeg tar tal maz za a Ku ra tó ri um
és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak tisz te let dí ját és költ ség -
té rí té sét is. Tisz te let díj ra éven te leg fel jebb a mû kö dé si
költ ség hu szon öt szá za lé ka hasz nál ha tó fel.

8. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge
 

8.1. A Köz ala pít vány a fel hasz nál ha tó va gyo na gya ra -
pí tá sa ér de ké ben vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat.
A Köz ala pít vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely nem ve szé lyez te ti a Köz ala pít vány cél ja it és mû kö -
dé sét. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -

ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het. Vál lal ko zá si te vé -
keny sé ge so rán a 7.1. al pont ban meg ha tá ro zott va gyont és
a min den ko ri költ ség ve té si tá mo ga tást nem hasz nál hat ja
fel. A Köz ala pít vány csak köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez tet ve foly tat hat vál -
lal ko zá si te vé keny sé get. Gaz dál ko dá sa so rán el ért ered -
mé nyét nem oszt ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá -
ro zott tevékenységre fordítja.
 

8.2. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get a Ku -
ra tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza bály zat alap ján
foly tat hat, amely nem le het el len té tes az Ala pí tó Ok irat tal.

9. A Köz ala pít vány dön tés ho zó és ke ze lõ szer ve

9.1. A Köz ala pít vány leg fõbb dön tés ho zó és ke ze lõ
szer ve a 14 tagú Ku ra tó ri um.

9.2. a) A Ku ra tó ri um el nö ké nek, társ el nö ke i nek és tag -
ja i nak meg bí za tá sa 2010. jú ni us 30-áig szól.

b) A Ku ra tó ri um el nö ke:
Dr. Ba lázs Pé ter

c) A Ku ra tó ri um kül föl di ál lam pol gár sá gú társ el nö ke it
a mi nisz ter el nök kéri fel a tiszt ség be töl té sé re a Köz ala pít -
vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen. A társ el -
nö kök a Ku ra tó ri um ülé se in ta nács ko zá si jog gal vesz nek
részt. A Ku ra tó ri um társ el nö ke i nek sze mé lyé re a Köz ala -
pít ványt tá mo ga tó né met nyelv te rü le tû köz igaz ga tá si egy -
sé gek ve ze tõi tesz nek ja vas la tot.

d) A Ku ra tó ri um tag ja a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság 
min den ko ri ma gyar or szá gi nagykövete.

e) A Ku ra tó ri um to váb bi tag jai:
Ba csó Béla
Dr. Sár kö zy Ta más
Sze ge di-Ma szák Mi hály
Dr. Ba y er Jó zsef
Gu lya And rás
Ni e der mül ler Pé ter
Dr. Szi tás Jó zsef
Jür gen Chris ti an Reg ge
Prof. dr. Wil helm Vos sen kuhl

A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ma gyar or szá gi nagy -
kö ve te:

Ur su la Se i ler-Alb ring

A Sváj ci Nagy kö vet ség kép vi se lõ je:
Marc-And ré Sa la min

A Ba jor Sza bad ál lam kép vi se lõ je:
Dr. Ru dolf Baer

Az Oszt rák Szö vet sé gi Köz tár sa ság kép vi se lõ je:
Dr. Jo sef Höchtl
9.3. A ku ra tó ri u mi tiszt ség meg szû nik:
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a) a ku ra tó ri u mi tag ság meg szû né sé vel,
b) a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
c) a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

 
9.4. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) le mon dás sal,
b) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
c) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
d) a ku ra tó ri u mi tag ha lá lá val,
e) a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
f) az Ala pí tó Oki rat 9.9. pont ja alap ján.

 
9.5. A köz tiszt vi se lõ ku ra tó ri u mi tag meg bí za tá sa – az

Ala pí tó el len ke zõ dön té sé nek hi á nyá ban – köz tiszt vi se lõi
jog vi szo nyá nak megszûntével megszûnik.
 

9.6. A Ku ra tó ri um el nö ké nek, il let ve tag ja i nak össze -
fér he tet len sé gé re a Ptk., il le tõ leg a Kszt. 8. és 9.  §-ai nak
ren del ke zé sei az irány adók. A ku ra tó ri u mi ta gok nem le -
het nek egy más és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak kö ze li
hoz zá tar to zói [Ptk. 685.  § b) pont és Ptk. 74/C.  §].
 

9.7. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het
részt az a tag, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk.
685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar -
to zó) a határozat alapján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sült, vagy
b) bár mi lyen elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten dõ

jog ügy let ben vagy tá mo ga tás ról  szóló dön tés ben egyéb -
ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél
sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.
 

9.8. A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban és költ ség té rí -
tés ben is ré sze sül nek, amely nek össze gét és el szá mo lá sá -
nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró ok ta tá si mi -
nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít vány ön ál ló
sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni. A tisz te let díj össze ge
ülé sen ként nem le het ma ga sabb, mint a min den ko ri mi ni -
mál bér, ki vé ve a Ku ra tó ri um el nö ké nek tisz te let dí ját,
amely nem ha lad hat ja meg a min den ko ri mi ni mál bér két -
sze re sét.
 

9.9. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá -
ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi (a Ku ra tó ri um tag jai) a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 
ren del ke zé se i nek meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko -
za tot tesz nek, mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

10. A Ku ra tó ri um el nö ké nek fel ada tai
 

10.1. A Ku ra tó ri um el nö ke az Ala pí tó ál tal e tiszt ség re
je lölt sze mély. Az el nök az Ala pí tó val füg gõ sé gi vi szony -
ban álló ku ra tó ri u mi tag nem le het. A Ku ra tó ri um társ el nö -
két a mi nisz ter el nök fel ké ré se alap ján az Ala pí tó je lö li ki.

10.2. Az el nök fel ada tai:

a) irá nyít ja a Köz ala pít vány te vé keny sé gét, mû kö dé -
sét,

b) kép vi se li a Köz ala pít ványt,

c) fi gye lem mel kí sé ri a prog ra mo kat,

d) irá nyít ja a szer ve zé si mun kát,

e) a nyil vá nos ság fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa a Köz ala -
pít vány te vé keny sé gé rõl,

f) gon dos ko dik a Köz ala pít vány éves be szá mo ló já nak
és köz hasz nú sá gi je len té sé nek nyil vá nos ság ra hozataláról,

g) fel ügye li a Köz ala pít vá nyi Iro da te vé keny sé gét,

h) a Ku ra tó ri um dön té se alap ján mun ka vi szonyt vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szonyt lé te sít a Köz ala pít -
vá nyi Iro da igaz ga tó já val, és gya ko rol ja fe let te a
munkáltatói (megbízói) jogokat.

11. Az el nök he lyet te sí té sé nek módja

Az el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Köz ala pít vá nyi
Iro da igaz ga tó ja he lyet te sí ti. Eb ben az eset ben az el nö köt
he lyet te sí tõ igaz ga tót meg il le ti az el nök jog kö re. Az el nö -
köt he lyet te sí tõ igaz ga tó nak a he lyet te sí tés idõ tar ta ma
alatt meg tett in téz ke dé se i rõl az el nök és a Kuratórium felé
beszámolási kötelezettsége van.

12. A Ku ra tó ri um jog kö re

A Ku ra tó ri um:

a) fe le lõs a Köz ala pít vány pénz ügyi, szak mai és gaz da -
sá gi te vé keny sé gé ért,

b) dönt a ren del ke zés re álló va gyon fel hasz ná lá sá nak
és azok el ve i nek meg ha tá ro zá sá ban, vál lal ko zás
indításáról,

c) dönt a Köz ala pít vány mun ka ter vé nek, éves gaz dál -
ko dá si ter vé nek, költ ség ve té sé nek, be szá mo ló já nak, köz -
hasz nú sá gi je len té sé nek és mér le gé nek elfogadásáról,
jóváhagyásáról,

d) el fo gad ja és mó do sít ja a Köz ala pít vány szer ve ze ti és 
mû kö dé si sza bály za tát, az an nak mel lék le tét ké pe zõ Va -
gyon ke ze lé si Sza bály za tot, a Be fek te té si Sza bály za tot,
ame lyek az Ala pí tó Ok irat tal el len té tes rendelkezéseket
nem tartalmazhatnak,

e) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány cél já ra ren del ke zés re 
álló anya gi esz kö zök fel hasz ná lá sá nak fel té te le it, for rá sát
és értékelési szempontjait,

f) dönt a Köz ala pít vány ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok ról,

g) el len õr zi a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,

h) a Köz ala pít vány te vé keny sé gét se gí tõ tes tü le tek (ál -
lan dó vagy ese ti bi zott sá gok, szak ér tõk) tag ja it meg bíz za,
fel men ti, fel ada ta i kat meghatározza,

i) dönt a köz ala pít vá nyi for má ban meg nem va ló sít ha tó 
te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból, a Köz ala pít vány cél ja it és
fel ada ta it szol gá ló gaz da sá gi társaság megalapításáról,

j) dönt a tiszt ség vi se lõk te vé keny sé gé vel kap cso la tos
be szá mo lók el fo ga dá sá ról,
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k) dönt a ku ra tó ri u mi ta gok in dít vá nyá ról,
l) pá lyá zat út ján ki vá laszt ja a Köz ala pít vá nyi Iro da

igaz ga tó ját,
m) el bí rál ja a csat la ko zá si ké rel me ket, dönt a fel aján lá -

sok el fo ga dá sá ról,
n) dönt az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né met Nyel vû

Egye tem Egye te mi Ta ná csá nak ha tá ro za ta alap ján tör té nõ
rek to ri elõ ter jesz tés el uta sí tá sá ról, el len ke zõ eset ben az
Egye te mi Ta nács dön té sét jó vá ha gyó lag, az ok ta tá si mi -
nisz ter elé ter jesz ti a rek tor köz tár sa sá gi el nök által történõ 
megbízására vonatkozó javaslatot.

13. A Ku ra tó ri um mû kö dé se
 

13.1. A Ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de leg alább 
há rom ha von ta tart ja. A Ku ra tó ri um ülé sét a na pi rend meg -
je lö lé sé vel és az írá sos elõ ter jesz tések leg alább 7 nap pal
az ülést meg elõ zõ en ma gyar és né met nyel ven tör té nõ
meg kül dé sé vel az el nök, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la
ki je lölt vagy a he lyet te sí té sé vel meg bí zott tag hív ja össze.
A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen tag ja i -
nak több mint a fele je len van, és a je len lévõ ta gok több
mint a fele nem áll az Ala pí tó val füg gõ sé gi, köz szol gá la ti,
il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony ban. A ta gok leg alább
egy har ma dá nak írá sos in dít vá nyá ra – az indítvány
benyújtásáról számított 30 napon belül – a Kuratórium
ülését össze kell hívni.
 

13.2. A Ku ra tó ri um dön té se it az ülé sen je len lévõ ta -
gok egy sze rû szó több sé gé vel hoz za, sza va zat egyen lõ ség
ese tén az ülés el nö ké nek sza va za ta dönt. A Ku ra tó ri um
tag ja i nak mi nõ sí tett, két har ma dos több sé gi sza va za ta
szük sé ges a 12. b), c), d), f), g), j) és n) al pon tok ban meg -
ha tá ro zott dön té si jog kö rök te kin te té ben. A le ve ze tõ el nök 
nem lehet az Alapítóval függõségi viszonyban álló
kuratóriumi tag.
 

13.3. A Ku ra tó ri um ülé sei – amennyi ben a Ku ra tó ri um
el té rõ en nem ren del ke zik – nyil vá no sak. Zárt ülés el ren de -
lé sé re ak kor van le he tõ ség, ha az ülés té má ja adat vé del mi
vagy személyiségi jogokat érint.
 

13.4. A Ku ra tó ri um el nö ké nek aka dá lyoz ta tá sa ese tén
az ál ta la ki je lölt vagy a Ku ra tó ri um ál tal meg bí zott tag jár
el.
 

13.5. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell ké szí -
te ni. A jegy zõ könyv ben a Ku ra tó ri um ülé se in el hang zot -
tak lé nye gét kell rög zí te ni. A jegy zõ könyv nek tar tal maz -
nia kell a ku ra tó ri u mi ülé sek idõ pont ját, a ha tá ro za tok szó
sze rin ti szö ve gét, a dön tés ha tá lyá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket, a dön tést tá mo ga tók és az azt el len zõk szám ará -
nyát, sze mé lyét. A jegy zõ köny vet a ku ra tó ri u mi ülé sek le -
ve ze tõ el nö ke, a jegy zõ könyv ve ze tõ és a jegy zõ könyv hi -
te le sí tõ je írja alá. A jegy zõ köny vet a Ku ra tó ri um ira tai kö -
zött meg kell õriz ni. A jegy zõ könyv alap ján kell ve zet ni a
Ha tá ro za tok köny vét, amely be be kell vezetni a határozat
tartalmát, idõpontját, hatályát, a döntést támogatók,
ellenzõk arányát, személyét.

13.6. A ku ra tó ri u mi ülés rõl ké szült jegy zõ köny vet meg 
kell kül de ni a Fel ügye lõ Bi zott ság ré szé re.
 

13.7. A Ku ra tó ri um dön té se it az érin tet tek kel írás ban,
iga zol ha tó mó don, a Köz ala pít vá nyi Iro da útján közli.
 

13.8. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szer ve ze té nek,
kép vi se le té nek, va la mint gaz dál ko dá sá nak rész le tes rend -
jét az SZMSZ, a Va gyon ke ze lé si Sza bály zat és a Be fek te -
té si Sza bály zat ha tá roz za meg az Alapító Okirat keretei
között.

14. A Fel ügye lõ Bi zott ság
 

14.1. A Köz ala pít vány el len õr zõ szer ve a há rom ta gú
Fel ügye lõ Bizottság.
 

14.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö két és tag ja it az Ala pí -
tó bíz za meg. A meg bí zás 2010. jú ni us 30-áig szól. Nem
le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja az a sze -
mély, aki a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy
tag ja, a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li más
te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog -
sza bály más képp nem ren del ke zik; a Köz ala pít vány cél
sze rin ti jut ta tá sa i ból ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö -
tés nél kül igény be ve he tõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –, 
illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzá -
tartozója.
 

14.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság
El nö ke:
Ko tán At ti la

To váb bi tag jai:
Dr. Hor váth Lász ló
Dr. Rigó Kin ga

A fel ügye lõ bi zott sá gi tiszt ség meg szû nik:
– a tag ság meg szû né sé vel,
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a tiszt ség bõl tör té nõ vissza hí vás sal,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.
A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a tiszt ség bõl tör té nõ vissza hí vás sal,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

 
14.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Ku ra tó ri um mû kö dé sé re

vo nat ko zó sza bá lyok és az Ala pí tó Ok irat ren del ke zé se i -
nek figye lembe véte lével az ügy rend jét maga határozza
meg.
 

14.5. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Köz ala pít vány
mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát az ügyek tel jes kö ré re néz ve
át fo gó an el len õriz ni, így különösen:

a) a ku ra tó ri u mi ülé sek rõl ké szült jegy zõ köny vek
figye lembe véte lével vizs gál ja a ku ra tó ri u mi dön té sek
össz hang ját a jog sza bá lyok kal, az Ala pí tó Ok irat tal, az
SZMSZ-szel és az ügyrenddel;
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b) az éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével 
vizs gál ja a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te vé keny ség össz hang -
ját, az éves szám adá so kat és a mérleget;

c) jo go sult cél vizs gá la tot foly tat ni, ha a köz ala pít vá nyi
cé lok meg va ló sí tá sát, il let ve a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te -
vé keny ség sza bály sze rû sé gét ve szé lyez tet ve lát ja, vagy ha 
erre az Alapító vagy a Kuratórium felkéri;

d) jo go sult a Köz ala pít vány ügye i rõl fel vi lá go sí tást
kér ni, üz le ti köny ve it, ira ta it, a pénz ke ze lés, utal vá nyo zás
rendjét megvizsgálni.
 

14.6. A Fel ügye lõ Bi zott ság te vé keny sé gé nek ered mé -
nyé rõl az Ala pí tó nak éven te je len tést tesz, amely rõl a Ku -
ra tó ri u mot is tájékoztatja.
 

14.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban és
költ ség té rí tés ben is ré sze sül nek, amely nek össze gét és el -
szá mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró
ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít -
vány ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni. A tisz te let -
díj össze ge ülé sen ként nem le het ma ga sabb, mint a min -
den ko ri mi ni mál bér, ki vé ve a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké -
nek tiszteletdíját, amely nem haladhatja meg a mindenkori
minimálbér kétszeresét.
 

14.8. A Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dé sé re egyéb kér dé -
sek ben a Kszt. 11.  §-ának ren del ke zé sei al kal ma zan dók. A 
Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja a Ku ra tó ri um ülé se in ta nács ko -
zá si joggal részt vehet.

15. A Köz ala pít vá nyi Iro da
 

15.1. A Köz ala pít vá nyi Iro da (a továb biak ban: Iro da) a
Köz ala pít vány fo lya ma tos mû kö dé sét, a Ku ra tó ri um mun -
ká ját se gí tõ, ügy in té zõ, tit kár sá gi, szer ve zé si, pénz ügyi,
gaz dál ko dá si, tech ni kai fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy -
ség, ame lyet az igaz ga tó irá nyít. Az Iro da mû kö dé sé nek
rész le tes sza bá lya it, az igaz ga tó fel ada ta it, az Iro da te vé -
keny sé gé nek el len õr zé sét, az Ala pí tó Ok irat ban fog lal tak -
kal össz hang ban az SZMSZ sza bá lyoz za. Az Iro da sze mé -
lyi ál lo má nyá nak lét szá mát a fel ada tok ismeretében a
Kuratórium határozza meg. Az Iroda költségvetését a
Kuratórium hagyja jóvá.
 

15.2. Az igaz ga tó az Iro da tel jes fel ha tal ma zá sú ve ze -
tõ je, a ku ra tó ri u mi ülé sek ta nács ko zá si jogú, meg hí vott
részt ve võ je. Az Iro da igaz ga tó já ra a je len Ala pí tó Ok irat
9.6. és 9.7. al pont ja i ban le írt össze fér he tet len sé gi sza bá -
lyo kat meg fele lõen al kal maz ni kell. Ha tás kö ré be tar to zik
az Iro da irá nyí tá sa, a kuratóriumi döntések elõkészítése és
végrehajtása.
 

15.3. Az igaz ga tó gya ko rol ja az Iro da mun ka tár sai fe -
lett a mun kál ta tói jogkört.
 

15.4. Az Iro da fel ada ta olyan nyil ván tar tás ve ze té se
(Ha tá ro za tok köny ve), amely tar tal maz za a ku ra tó ri u mi
dön té sek meghozatalának

a) idõ pont ját,
b) tar tal mát,

c) idõ be li, sze mé lyi és tár gyi ha tá lyát,
d) a dön tés ben részt vevõ ku ra tó ri u mi ta gok tá mo ga tó,

el len zõ, tar tóz ko dó sza va za tai szám ará nyát és sze mé lyét.
 

15.5. Az Iro da kö te les a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
30 na pon be lül a dön tés rõl írás ban, iga zol ha tó mó don tá jé -
koz tat ni az érin tet tet.
 

15.6. Az Iro da kö te les a be szá mo ló ré sze ként olyan
össze ál lí tást ké szí te ni, amely a tá mo ga tott szer ve ze tek,
egyé nek ne vét, tá mo ga tá si össze gét, a tá mo ga tott fel ada tot 
és a tá mo ga tás jog cí mét tar tal maz za. Az össze ál lí tást a be -
szá mo ló ré sze ként kell nyil vá nos ság ra hoz ni.
 

15.7. A 15.4. al pont ban írt nyil ván tar tás ba, il let ve a
15.6. al pont ban írt nyil ván tar tás ba, a be szá mo ló ba és a
köz hasz nú sá gi je len tés be bár ki be te kint het. A be te kin tés
elõ se gí té sé re az Iro da kö te les min den hó nap elsõ mun ka -
nap ján fo ga dó na pot tar ta ni.
 

15.8. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek és a szol gál ta tá -
sok igény be vé te lé nek mód ját, a be szá mo ló kat, a kurató -
riumi dön té se ket az Ok ta tá si Köz löny ben kell köz zé ten ni.
Az Ala pí tó Ok irat sze rin ti te vé keny sé gé nek és gaz dál ko -
dá sá nak leg fon to sabb ada ta it a Ma gyar Nem zet ben hoz za
nyil vá nos ság ra.

16. A Köz ala pít vány kép vi se le te
 

16.1. A Köz ala pít vány ön ál ló kép vi se le té re a Kurató -
rium el nö ke jo go sult. Az Iro da igaz ga tó ja a 11. pont ren -
del ke zé sei sze rint jo go sult a Köz ala pít vány kép vi se le té re.
 

16.2. A Ku ra tó ri um el nö ke ál tal írás ban meg ha tal ma -
zott két ku ra tó ri u mi tag együt te sen jo go sult ren del kez ni a
bank szám la fe lett. Az Ala pí tó val ér de kelt sé gi jog vi szony -
ban álló ku ra tó ri u mi tag bank szám la fe let ti jo go sult ság gal
nem ren del ke zik.

17. Könyv vizs gá ló
 

17.1. A Köz ala pít vány szám vi te li rend jé nek el len õr zé -
sét a Ku ra tó ri um ál tal meg bí zott füg get len könyv vizs gá ló
lát ja el. A Köz ala pít vány köny ve lé si, gaz dál ko dá si fel ada -
ta i nak el len õr zé sét pá lyáz ta tás út ján fel kért könyv vizs gá ló 
vé gez he ti.
 

17.2. A könyv vizs gá ló kö te les fél éven ként a Köz ala -
pít vány köny ve it meg vizs gál ni, és en nek, to váb bá az éves
mû kö dés vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak a
vizs gá la tot köve tõen je len tést ké szí te ni.
 

17.3. Fel ada tai el lá tá sa so rán a könyv vizs gá ló kü lö nö -
sen

a) jo go sult fe lül vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát,
szer zõ dé se it, bank szám lá ját,

b) jo go sult fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít vány al kal -
ma zot ta i tól,

c) el lát ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.
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17.4. A könyv vizs gá ló el len jegy zé se és a Fel ügye lõ
Bi zott ság vé le mé nye nél kül a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány 
éves gaz da sá gi be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé nye sen
nem hoz hat ha tá ro za tot.
 

17.5. A könyv vizs gá ló dí ját a Ku ra tó ri um ál la pít ja
meg.
 

17.6. A Kszt. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek meg fele lõen nem 
le het könyv vizs gá ló az a sze mély, aki a Köz ala pít vány
Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy tag ja, a Köz ala pít vánnyal a
meg bí za tá sán kí vü li más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló
mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban áll, ha a jog sza bály más kép pen nem ren del -
ke zik; a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül –
ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat –, il let ve a fen ti ek ben meg ha tá -
ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja.

18. Záró ren del ke zé sek
 

18.1. Az Ala pí tó ren del ke zé se alap ján a Ku ra tó ri um
lét szá ma a jö võ ben bõ vül het a Köz ala pít vány cél ja i nak
meg va ló su lá sa ér de ké ben kö ten dõ nem zet kö zi szer zõ dé -
sek ben részt vevõ kül föl di kor má nyok kép vi se lõ i vel.
 

18.2. A Köz ala pít vány ré szé re nyúj tott cél tá mo ga tás
be szá mo lá si rend jé re és gaz dál ko dá sá ra az ala pít vá nyok
gaz dál ko dá sá ról  szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. ren de -
let ben fog lalt sza bá lyok az irány adók.
 

18.3. Az ala pít vá nyi va gyon ka ma tai ke ze lé sé nek és
fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it a Köz ala pít vány Va gyon ke -
ze lé si Sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.
 

18.4. A köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két
évig nem le het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ je az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl -
tött be an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy 
évig ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör -
vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki. A ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze mély kö te les va la -
mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz -

tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más köz hasz -
nú szer ve zet nél is betölt.
 

18.5. A Köz ala pít vány a Ptk.-ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben és mó don szû nik meg. Eb ben az eset ben a Köz ala -
pít vány nak az Ala pí tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott va gyo -
na az Ala pí tót il le ti meg, azt a Köz ala pít vány cél ja i hoz ha -
son ló cél ra kell for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got is meg -
fele lõen tá jé koz tat ni kell.
 

18.6. A köz hasz nú sá gi je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) a szám vi te li be szá mo lót,
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
e) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid, tar tal mi be -

szá mo lót,
f) a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az ál la mi pénz alap -

tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól
és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két,

g) a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, il le tõ leg össze gét.
 

18.7. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li
el já rá sá ban az ok ta tá si mi nisz ter jo go sult el jár ni.
 

18.8. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér -
dé sek ben a Ptk. köz ala pít vány ról  szóló ren del ke zé sei, az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény, va la -
mint a Kszt. ren del ke zé sei, to váb bá az egyéb köz ala pít vá -
nyi tár gyú jog sza bá lyok és a kap cso ló dó pol gá ri jogi ren -
del ke zé sei az irány adó ak.
 

18.9. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz -
tár sa ság hi va ta los lap já ban, a Ma gyar Köz löny ben köz zé
kell ten ni.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 31.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

k ö z l e m é n y e

(I 06)

zenemûvek nyilvánosság számára egyedi lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ
szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

2006

A már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vet, ki vé ve a ze ne drá mai mû ve ket vagy je le ne te i ket vagy ke reszt met sze te i ket
[azaz ún. kis jo gos ze ne mû ve ket (lásd II. fe je zet B) al fe je zet 7. a) pont ját)], vagy azok rész le te it szá mí tó gé pes há ló zat út -
ján le hí vás ra a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé tevõ szol gál ta tó [lásd II. fe je zet A) al fe je zet 5.1. pont] ál tal tör té nõ
fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 16. §
(1) be kez dé sé ben, 26. § (8) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 27. § (3) be kez dé sé ben, va la mint 90. § (1) be kez dé sé -
ben és 92. § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra (,,on de mand”)
hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé se fe jé ben fi ze ten dõ aláb bi szer zõi jog dí ja kat, va la mint a fel hasz ná lás egyéb feltéte -
leit ál la pít ja meg:

I. Fejezet

AZ ENGEDÉLYEZÉS FEJÉBEN FIZETENDÕ SZERZÕI JOGDÍJ

1. Le töl tést nem en ge dõ fel hasz ná lás

A mû sza ki fel té te lek tõl füg gõ en a nyil vá nos ság tag ja szá má ra el sõ sor ban csu pán ér zé ke lést (meg hall ga tást), nem pe -
dig le töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) en ge dõ fel hasz ná lás kor az aláb bi, a fel tett mû vek szá má tól füg gõ áta lány díj fi ze -
ten dõ:

1.1. Ze ne mû és vi deo klip

Mû rész let/mû 
szá ma

db

Nem ke res ke del mi célú* szol gál ta tás

Ke res ke del mi célú szol gál ta tás
[le tölt he tõ tar ta lom ként nyúj tott szer zõi

mû vek elekt ro ni kus ke res ke del mé re
irá nyuló szol gál ta tás

Egyéb ke res ke del mi célú szol gál ta tás

Mû rész let 1’ alatt
Ft/hó

Mû rész let és tel jes 
mû 1–7’-ig

Ft/hó

Mû rész let 1’ alatt
Ft/hó

Mû rész let és tel jes 
mû 1–7’-ig

Ft/hó

Mû rész let 1’ alatt
Ft/hó

Mû rész let és tel jes 
mû 1–7’-ig

Ft/hó

1–10-ig 2 000 3 000 2 000 3 000 2 000 3 000

11–100-ig 9 000 24 000 6 000 24 000 12 000 24 000

101–500-ig 28 000 42 000 16 000 42 000 32 000 42 000

501–1000-ig 50 000 56 000 23 000 56 000 50 000 56 000

1000 fe let t
(ha a szolgál -
tató le töl tést is
en ged)

52 000 60 000

26 000 60 000

52 000 60 000

1000 fe let t 
(ha a szolgál -
tató le töl tést
nem en ged)

52 000
+ mû ven ként

5 Ft

60 000
+ mû ven ként

10 Ft

52 000
+ mû ven ként

5 Ft

60 000
+ mû ven ként

10 Ft

A 7 per cet meg ha la dó mû/mû rész let a jog díj szá mí tás szem pont já ból min den to váb bi meg kez dett hét perc után újabb
mû nek mi nõ sül. Ezt a ren del ke zést nem kell al kal maz ni a ke res ke del mi célú, több mint 1000 mû le hí vás ra hoz zá fér he tõ -
vé té te lét nyúj tó szol gál ta tá sok ese té ben, ha a szol gál ta tó a 2. pont sze rint le töl tést is en ged.

* Nem ke res ke del mi célú szol gál ta tás a nem üz le ti cél lal:
– ter mé sze tes sze mély,
– az ál lam ház tar tá si szer ve zet,
– tár sa dal mi szer ve zet,
– egy ház, illetve egy há zi jogi sze mély,
– ala pít vány, köz ala pít vány
ál tal nyúj tott, a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lást meg va ló sí tó szol gál ta tás.
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1.2. Film al ko tás, egyéb au di o vi zu á lis mû, illetve ezek
rész le te

Le töl tést nem en ge dõ for má ban in gye ne sen tör té nõ le -
hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ese tén a szer zõi jog díj a film -
be li ze ne fel hasz ná lás idõ tar ta má nak a tel jes film ját szá si
ide jé hez vi szo nyí tott ará nyá ban fi ze ten dõ. Ha a tel jes ze -
ne fel hasz ná lá si idõ tar tam meg egye zik a tel jes film ját szá si 
ide jé vel, a fi ze ten dõ jog díj 50 Ft/hó tel jes fil men ként.
Film al ko tás részlete esetében a fizetendõ jogdíj
idõarányosan csökken.

A szol gál ta tó vá laszt hat a fen ti idõ ará nyos jog díj fi ze tés
he lyett 30 Ft/film/hó áta lány-jog díj fi ze té si kö te le zett sé -
get is.

A film al ko tás, illetve annak rész le te ellen ér ték fe jé ben
tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé re a 2.2.2. pont DRM út ján
kor lá to zott hoz zá fér he tõ vé té tel re vo nat ko zó ren del ke zé -
se it kell megfelelõen alkalmazni.

1.3. Az 1.1. és 1.2. pont ban meg ha tá ro zott jog dí jak
meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy ezek ben az ese tek -
ben vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt
meg tör té nik.

2. Le töl tést en ge dõ fel hasz ná lás

2.1. Jog díj az olyan fel hasz ná lá sok ese té ben, me lyek kel 
kap cso lat ban a szol gál ta tó nem ér el be vé telt:

Ze ne mû/ze ne mû vek bõl álló al bum, film al ko tás, egyéb
au di o vi zu á lis mû „down lo ad”-tí pu sú, vagyis a le töl tést
(tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé tevõ in gye nes fel -
hasz ná lá sá ért az aláb bi szer zõi jog díj fi ze ten dõ a je len fe -
je zet 1. pontjában meghatározott jogdíjon felül:

7 perc nél nem
hosszabb ze ne mû
vagy ze ne mû rész let
le töl té se
A 7 per cet meg -
haladó mû/mû rész -
let a jog díj szá mí tás
szem pont já ból min -
den to váb bi meg -
kez dett hét perc
után újabb mû nek
mi nõ sül.

le töl té sen ként 26 Ft

Tel jes, ze ne mû vek -
bõl álló al bum le töl -
té se

le töl tött al bu mon -
ként

mû ven ként 15 Ft

Film al ko tás, egyéb
au di o vi zu á lis mû
vagy mû rész let le -
töl té se

le töl té sen ként meg kez dett ze nei
per cen ként 5 Ft, de
leg fel jebb fil men -
ként 50 Ft

2.2. Jog díj az olyan fel hasz ná lá sok ese té ben, me lyek kel 
kap cso lat ban a szol gál ta tó be vé telt ér el:

2.2.1. Ze ne mû
A 2.1. pont be ve ze tõ ré szé ben meg ha tá ro zott, el len szol -

gál ta tás fe jé ben tör té nõ fel hasz ná lá sért a je len fe je zet
1. pont já ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül:

Mû vek hossza DRM al kal ma zá sá val (pl. idõ -
tar tam, a le töl té sek, a készít -
hetõ má so la tok szá ma
kor lá to zá sá val) tör té nõ le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ese -
tén a nyil vá nos ság tag ja ál tal a
le hí vás fe jé ben fi ze tett díj
8%-ának, ilyen díj be vé tel hi á -
nyá ban (a le töl tés in gye nes en -
ge dé se ese tén) a szol gál ta tás sal 
kap cso lat ban el ért rek lám- és
szpon zo rá ci ós be vé te lek,
illetve hon la pok ese té ben azon
a bel sõ ol da lon el he lye zett rek -
lám- és egyéb be vé te lek
6%-ának meg fe le lõ jog dí jat
kell meg fi zet ni, amely rõl a fel -
hasz ná lást meg va ló sí tó szol -
gál ta tás köz vet le nül elérhetõ.

Mi ni mum jog díj

7 perc nél nem hosszabb ze ne -
mû vagy ze ne mû rész let le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le
A 7 per cet meg ha la dó
mû/mû rész let a jog díj szá mí tás
szem pont já ból min den to váb bi 
meg kez dett hét perc után újabb 
mû nek mi nõ sül.

le töl té sen ként 26 Ft

Tel jes ze nei al bum le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té te le

le töl tött al bu mon ként
mû ven ként 20 Ft

Mû vek hossza DRM al kal ma zá sa nél kül tör -
té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé
té tel ese tén a nyil vá nos ság tag -
ja ál tal a le hí vás fe jé ben fi ze -
tett díj 10%-ának, ilyen
díj be vé tel hi á nyá ban (a le töl tés 
in gye nes en ge dé se ese tén) a
szol gál ta tás sal kap cso lat ban
el ért rek lám- és szpon zo rá ci ós
be vé te lek, illetve hon la pok
ese té ben azon a bel sõ ol da lon
el he lye zett rek lám- és egyéb
be vé te lek 6%-ának meg fe le lõ
jog dí jat kell meg fi zet ni,
amely rõl a fel hasz ná lást meg -
va ló sí tó szol gál ta tás köz vet le -
nül elérhetõ.

Mi ni mum jog díj

7 perc nél nem hosszabb ze ne -
mû vagy ze ne mû rész let le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le
A 7 per cet meg ha la dó mû/ 
mû részlet a jog díj szá mí tás
szem pont já ból min den to váb bi 
meg kez dett hét perc után újabb 
mû nek mi nõ sül.

le töl té sen ként 30 Ft

Tel jes ze nei al bum le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té te le

le töl tött al bu mon ként
mû ven ként 24 Ft
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2.2.2. Film al ko tás, egyéb au di o vi zu á lis mû, illetve ezek 
rész le te

A fel hasz ná lá sért a je len fe je zet 1. pont já ban meg ha tá -
ro zott jog dí jon fe lül a nyil vá nos ság tag ja ál tal a le hí vás fe -
jé ben fi ze tett díj 6%-ának, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban (a
le töl tés in gye nes en ge dé se ese tén) a szol gál ta tás sal kap -
cso lat ban el ért rek lám- és szpon zo rá ci ós be vé te lek, illetve
azon a bel sõ ol da lon el he lye zett rek lám- és egyéb be vé te -
lek 6%-ának meg fe le lõ jog dí jat kell meg fi zet ni, amelyrõl a 
felhasználást megvalósító szolgáltatás közvetlenül elér -
hetõ.

2.2.2.1. Leg alább azon ban az aláb bi szer zõi jog díj fi ze -
ten dõ a je len fe je zet 1. pont já ban meg ha tá ro zott jog dí jon
fe lül:

Tel jes film DRM al -
kal ma zá sá val
(pl. idõ tartam, a le -
töl té sek vagy a ké -
szít he tõ má so la tok
szá ma kor lá to zá sá -
val) tör té nõ le hí vás -
ra hoz zá fér he tõ vé
té te le

le töl tött fil men ként 40 Ft

Film al ko tás, egyéb
au di o vi zu á lis mû
vagy annak rész le te
le töl té se

le töl té sen ként meg kez dett ze nei
per cen ként 8 Ft, de
leg fel jebb fil men -
ként 60 Ft

Ha a kö zön ség tag ja ál tal tör té nõ le töl tés kül föl dön
 valósul meg, a kül föl di cél or szág ban nyúj tott szol gál ta tás
fe jé ben a nyil vá nos ság tag ja ál tal megfizetett ellenérték

a) 8%-a fi ze ten dõ, ha a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel
DRM al kal ma zá sá val (pl. idõ tar tam, a le töl té sek vagy a
ké szít he tõ má so la tok száma korlátozásával),

b) 10%-a fi ze ten dõ, ha a le hí vás ra hoz zá fér het õvé té tel
DRM al kal ma zá sa nél kül történik.

Mind két eset ben azon ban leg alább a 2.2.2.1. pont sze -
rin ti jog díj fi ze ten dõ.

2.3. Mo bil te le fon ra tör té nõ, ze ne mû vek, illetve film -
rész le tek le töl tést is le he tõ vé tevõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ -
vé té te le ese tén a fen ti 2.1., illetve 2.2. pont sze rin ti jog dí -
ja kat kell meg fi zet ni. (Csen gõ hang szol gál ta tás ese tén a
3. pont sze rin ti díj sza bást kell al kal maz ni.)

3. Csen gõ hang, MMS és egyéb ha son ló,
mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net

3.1. Fo gal mak

3.1.1. Mo bil te le fon-csen gõ hang: elekt ro ni kus hír köz lõ 
há ló zat út ján át vitt adat mo bil rá dió te le fon ké szü lék re való 
ér ke zé sét jel zõ, el sõ sor ban fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz -
te tõ cél lal fel hasz nált ze ne mû rész let (a továb biak ban:
csen gõ hang).

3.1.2. Mul ti mé dia üze net (a továb biak ban: MMS):
olyan szol gál ta tás, amellyel a szol gál ta tó mo bil rá dió te le -
fon ké szü lék re olyan adat cso por tot to váb bít, amely képi

meg je le ní tés sel össze kap csol va a szol gál ta tó ál tal hoz zá -
fér he tõ vé tett ze ne mû ve ket (mû rész le te ket) tar tal maz.

3.1.3. Egyéb ha son ló, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt 
üze net: olyan szol gál ta tás, amellyel a szol gál ta tó ze ne mû -
ve ket (mû rész le te ket) csak ér zé ke lést en ge dõ le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé tesz, és a hoz zá fér he tõ vé tett mû vek kö zül
a szol gál ta tást igény be vevõ sze mély ál tal egye di leg ki vá -
lasz tott mû vet (mû rész le tet) a sze mély sa ját üze ne té hez
kap csol va har ma dik sze mély szá má ra ér zé kel he tõ vé tesz.

3.1.4. Csen ge té si vissz hang (a továb biak ban: „Ring
back tone”): az elõ fi ze tõ ál tal a szol gál ta tó adat bá zi sá ból
ki vá lasz tott, a hívó szá má hoz ren del he tõ és a hívó szá má ra 
hall ha tó csen ge té si han got he lyet te sí tõ ze ne mû, illetve ze -
ne mû rész let.

3.1.5. Alap dí jas a szol gál ta tás, ha a szol gál ta tó az ál ta -
la nyúj tott mo bil csen gõ hang, MMS és egyéb, mû fel hasz -
ná lás sal össze kap csolt üze net (tar ta lom) szol gál ta tá sért a
táv be szé lõ, il let ve mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás alap dí -
já hoz ké pest ma ga sabb dí jat nem szá mít fel.

3.1.6. Emelt dí jas a szol gál ta tás, ha a szol gál ta tó a mo -
bil csen gõ hang, MMS és egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze -
kap csolt üze net (tar ta lom) szol gál ta tá sért a táv be szé lõ, il -
let ve mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás alap dí já hoz ké pest
ma ga sabb dí jat szám láz vagy to vább szám láz.

3.2. Jog díj

3.2.1. A szol gál ta tó a je len fe je zet 1. pont já ban fog lalt
jog dí jon fe lül az aláb bi jog dí ja kat kö te les fi zet ni:

Fo rint

In gye nes
szol gál ta tás

Alap dí jas szol -
gál ta tás a szol -

gál ta tó ál tal
el ért net tó 
ár be vé tel

8%-a, de leg -
alább

Emelt dí jas
szol gál ta tás a

szol gál ta tó
ál tal el ért net tó

ár be vé tel
8%-a, de leg -

alább

Csen gõ han gon ként 12 12 20

MMS-en ként 12 12 20

Egyéb, mû fel hasz ná lás sal
össze kap csolt üze ne ten ként 12 12 18

3.2.2. Olyan ze ne fel hasz ná lás sal kap cso la tos szol gál -
ta tá sok nál, ame lyek bõl elõ fi ze té si díj tí pu sú be vé te le is
van a szol gál ta tó nak (pl. ún. ring back tone), a jog díj az
aláb bi ak alap ján fi ze ten dõ:

– ha a szol gál ta tó a ze ne mû ki vá lasz tá sért szá mít fel
kü lön dí jat, az eb bõl szár ma zó be vé te lé nek 8%-a, de leg -
alább 16 Ft/mû,

– ha a szol gál ta tó a ze ne mû hí vó szám hoz ren de lé sé ért
szá mít fel kü lön dí jat, hí vó szá mon ként 16 Ft/mû.

3.2.3. Ha a kö zön ség tag ja ál tal tör té nõ le töl tés kül föl -
dön va ló sul meg, a fi ze ten dõ jog díj a kül föl di cél or szág -
ban nyúj tott csen gõ hang-, il let ve MMS-szol gál ta tás sal
 elért net tó ár be vé tel 8%-a, de leg alább to váb bí tott csen gõ -
han gon ként, MMS-üze ne ten ként 26 Ft.
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II. Fejezet

A)
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér -
he tõ vé té tel a ze ne mû vek nek vagy azok rész le te i nek
(a továb biak ban együtt: „mû vek”) ve ze ték út ján vagy bár -
mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ olyan nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té se, amely nek so rán a kö zön ség tag jai a
mû vek hez úgy fér het nek hoz zá, hogy mind az egyes mû -
ve ket, mind a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá -
laszt hat ják meg („le hí vás”) (a továb biak ban: „le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té tel” vagy „fel hasz ná lás”).

2. A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul
te kin tet nél kül arra, hogy a nyil vá nos ság tag jai a le hí vott
mû ve ket szá mí tó gép re vagy bár mely hor do zó ra letölt -
hetik-e.

3. A je len jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS a
sa ját ne vé ben jo go sult a szol gál ta tók nak a fel hasz ná lá si
en ge dé lye ket meg ad ni, ve lük szem ben a jog díj igé nye ket
ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a szol gál ta tók nak szám -
lát ki bo csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé -
nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az ARTISJUS a je len jog díj köz -
le mény alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg -
adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi füg gõ vé. A szol gál ta tó
az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben, utó la gos
jog díj fi ze tés ese tén vissza me nõ le ges ha tállyal szer zi meg.

4.1. A már nyil vá nos ság ra ho zott mû vek le hí vás ra tör -
té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez az en ge délyt ki zá ró lag a je -
len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott mû vek re és fel -
hasz ná lá sok ra és ki zá ró lag ab ban az eset ben le het meg -
adott nak te kin te ni, ha a szol gál ta tó [lásd je len fe je zet
A) 5.1.1. pont] tel je sí ti a je len jog díj köz le mény I. fe je ze té -
ben fog lalt fel té te le ket.

4.2. A je len jog díj köz le ménnyel nem érin tett szer zõi mû 
[lásd II. fe je zet B) al fe je zet 7/b) pont ja] vagy au di o vi zu á lis 
mû vagy hang fel vé tel le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te lé hez a 
je len jog díj köz le mény sze rin ti szer zõi en ge dé lyen fe lül az
egyéb érin tett jo go sul tak (szer zõi mû ese té ben a szer zõi jo -
go sult, au di o vi zu á lis mû, il let ve hang fel vé tel ese té ben a
film elõ ál lí tó, il let ve a hang fel vé tel-elõ ál lí tó és az elõ adó -
mû vész) en ge dé lye is szük sé ges.

5.1. A szol gál ta tó fo gal ma, tar to zás át vál la lás

5.1.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban „szol -
gál ta tó” a mû vet le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra
több szö rö zõ, a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel re fel aján ló,
to váb bá a hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra fel aján lott mû höz
tör té nõ hoz zá fé rés biz to sí tá sá ban részt vevõ olyan sze -
mély vagy szer ve zet, amely az Szjt. 19. §-ban, il let ve a
26. § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si cse -
lek ményt va ló sít meg.

5.1.2. a) Amennyi ben a je len jog díj köz le ménnyel érin -
tett fel hasz ná lá si fo lya mat ban több olyan sze mély vagy
szer ve zet vesz részt, amely az 5.1.1. pont sze rint szol gál ta -
tó nak mi nõ sül, köz tük a je len jog díj köz le mény alap ján
fize tendõ jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la -
lás nak az ARTISJUS írás ba fog lalt hoz zá já ru lá sa ese tén
van he lye. Ezen hoz zá já ru lás fel té te le kü lö nö sen, hogy a
tar to zást át vál la ló szol gál ta tó

– a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel tel jes fel hasz ná lá si
fo lya ma ta összes részt ve võ jét és részt ve võn ként a ta nú sí -
tott fel hasz ná lá si cse lek ményt (több szö rö zés, il let ve nyil -
vá nos ság hoz köz ve tí tés) az AR TIS JUS-szal a leg ké sõbb a
szol gál ta tás meg kez dé se kor írás ban kö zöl je, va la mint

– írás ban kö te le zett sé get vál lal an nak biz to sí tá sá ra,
hogy az ARTISJUS a fel hasz ná lás mód ját, kö rül mé nye it
és mér té két a tel jes fel hasz ná lá si fo lya mat összes részt ve -
võ je te kin te té ben sze mé lye sen vagy kép vi se lõ je út ján el -
len õriz ni tud ja.

5.1.3. Az ARTISJUS hoz zá já rul hat ah hoz is, hogy a
tar to zást a kül föl di szol gál ta tó bel föl di kép vi se lõ je vál lal ja 
át, ha a kép vi se lõ iga zol ja, hogy fel van jo go sít va a sa ját
ne vé ben a szol gál ta tó ja vá ra, vagy a szol gál ta tó ne vé ben
és kép vi se le té ben bár mely más, a le hí vás ra hoz zá fér he tõ -
vé té tel fo lya ma tá ban részt vevõ szol gál ta tó val szer zõ dést
köt ni és/vagy e kör ben el len ér té ket át ven ni, il let ve az
 ARTISJUS-szal fel hasz ná lá si szer zõ dést köt ni, és en nek
fe jé ben jog dí jat fi zet ni.

5.2. A hoz zá fé rést biz to sí tó szol gál ta tók fe le lõs sé ge
kor lá to zá sá nak sza bá lyai

5.2.1. Ha az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok,
va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Ektv.) 2. § k) és l) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott szol gál ta tó az Ektv. 9–11. §-ok ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ te vé keny sé ge ket vég zi, és
egyéb ként úgy jár el, ahogy az a szol gál ta tó tól az adott
hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó, az ARTISJUS és az
ARTISJUS ál tal kép vi selt bel- és kül föl di ze nei és iro dal -
mi szer zõi jo go sul tak irá nyá ban a szer zõi jog sér té sért az
Szjt. 94. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nye ken (a jog sér tés tõl el til tás és ab ba ha gyás ra
kö te le zés) túl nem fe lel, így en ge délyt sem kell kér nie, és
jog díj fi ze té si kö te le zett sé ge sem áll fenn.

5.2.2. Ha a je len fe je zet 5.2.1. pont sze rint el já ró szol -
gál ta tó ön ként vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po -
dás alap ján le foly tat ja az Ektv. 13. § sze rin ti el já rást, men -
te sül az Szjt. 94. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott jog kö vet kez mény tõl is.

5.2.3. A je len fe je zet 5.2.2. pont sze rin ti meg ál la po dás
az Ektv. 13. §-ban meg ha tá ro zott tar tal mon fe lül az Ektv.
13. § (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ha tal ma zás
alap ján az aláb bi a kat tar tal maz za:
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– a szol gál ta tó ál tal vég zett, a je len fe je zet 5.2.1. pont -
já ban fel so rolt te vé keny sé gek szer zõi jogi fel hasz ná lást
valósítanak meg;

– az ARTISJUS a sé re lem tár gyát és a jog sér tést va ló -
szí nû sí tõ té nye ket, to váb bá a szer zõi jo got sér tõ tar tal mú
in for má ció azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat ak ként ha -
tá roz za meg, hogy meg je lö li a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té -
tel ál ta la gya ko rol ha tó en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi ren del ke zé se ket [Szjt. 27. §, 91. § (1) be kez dés, 92. §
(3) be kez dés] és a kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek rõl  szóló
nyil ván tar tás ba vé te lét tar tal ma zó, a hi va ta los lap ban meg -
je lent köz le mény meg fe le lõ ré sze it, és egy ben ki je len ti,
hogy csak olyan szer zõi mû te kin te té ben és csak olyan va -
gyo ni jog ér vé nye sí té se iránt lép fel, amely a megjelölt
jogszabályi rendelkezések és nyilvántartásba vétel alapján
közös jogkezelésébe tartozik;

– a fe lek a meg ál la po dás sal össze füg gés ben ha tá lyos
írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik
sze mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to -
váb bá az elekt ro ni kus úton tett köz lést is, ha annak meg ér -
ke zé sét a címzett elektronikus úton igazolja.

B) 
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ALAPJÁN KÖTHETÕ

FELHASZNÁLÁSI SZERZÕDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

6. A je len jog díj köz le mény ben em lí tett rek lám- és
szpon zo rá ci ós be vé te len a bár mi lyen for rás ból szár ma zó
mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val vagy te vé -
keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat ér te ni kell,
ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá -
lyok ér tel mé ben ki ter jed. Ha a je len Jog díj köz le mény
alap ján a jog dí jat a be vé tel ará nyá ban kell meg fi zet ni, be -
vé te len a net tó (áfa nél kü li) be vé telt kell ér te ni.

7. Az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott
jog díj

a) ma gá ban fog lal ja a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne -
mû vek kö zül az ún. kis jo gos – azaz az aláb bi b) pont alá
nem tar to zó – ze ne mû vek bel- és kül föl di, a je len jog díj -
köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sa el len ér té két
is. Ha az I. fe je zet 1–3. pont ja i ban meg ha tá ro zott, le töl tést
is le he tõ vé tevõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel nyo mán a
kö zön ség tag ja ál tal tör té nõ le töl tés kül föl dön va ló sul
meg, és a le töl tés he lye sze rin ti kö zös jog ke ze lõ tár sa ság -
gal kö tött köl csö nös kép vi se le ti szer zõ dés ek ként ren del -
ke zik, a fi ze ten dõ jog díj a le töl tés re az érin tett kül föl di
jog vé dõ tár sa ság ál tal meg ál la pí tott jog dí jat is ma gá ban
fog lal ja. Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött lét re jött
fel hasz ná lá si szer zõ dés be fog lalt en ge dély csak bel föld re
ha tá lyos, a föld raj zi te rü let he lyett a bel föld más is mérv vel 
is (pl. a Ma gyar Köz tár sa sá got je lö lõ or szág hí vó szám)
meg ha tá roz ha tó;

b) nem fog lal ja ma gá ban a szín pad ra szánt ze ne drá mai
mû vek vagy je le ne te ik, illetve ke reszt met sze te ik le hí vás ra

nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, és a ze nei nagy jog fo gal -
ma alá tar to zó egyéb ze ne mû vek le hí vás ra nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí té sé nek szer zõi jog dí ját, valamint a zene rek -
lám cél ra tör té nõ rög zí té sé nek (hang fel vé te lé nek),
valamint meg vál toz ta tá sá nak, át dol go zá sá nak szer zõi jog -
dí ját, amely re néz ve a szol gál ta tók az egyes szer zõk kel
vagy más iga zolt jo go sul tak kal köz vet le nül kö te le sek
meg ál la pod ni.

c) Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött a nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí tés en ge dé lye zé sé re lét re jött szer zõ dés
más ként nem ren del ke zik, a fel hasz ná lá sok fe jé ben fi ze tett 
jog díj a mû vek nek a szol gál ta tók el len õr zé se alatt álló szá -
mí tó gép re vagy bár mely di gi tá lis hor do zón rög zí tett elekt -
ro ni kus adat bá zis ba tör té nõ, az is mé telt le hí vás ra hoz zá -
fér he tõ vé té telt is le he tõ vé tevõ rög zí té sé ért járó (me cha ni -
kai) jog dí jat is ma gá ban fog lal ja.

8. Amennyi ben a szol gál ta tó az I. fe je zet 2. és 3. pont -
já ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lás so rán ki zá ró lag szer zõi
jogi szem pont ból nem vé dett mû ve ket hasz nál fel, és ezt a
tényt hi telt ér dem lõ en iga zol ja, fel hasz ná lá si en ge dély ké -
ré si és jog díj fi ze té si kö te le zett ség nem áll fenn.

9. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak
az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát is tar -
tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

10. A je len jog díj köz le mény sze rint köt he tõ fel hasz ná -
lá si szer zõ dé sek és egyéb nyi lat ko za tok, ki vé ve az
5.2.3. pont sze rint elekt ro ni kus úton is ér vé nye sen meg te -
he tõ nyi lat ko za to kat, csak írás be li alak ban ér vé nye sek. A
fel hasz ná lá si szer zõ dé sek tar ta ma leg fel jebb a nap tá ri évre 
szól hat, vagy olyan bon tó fel té telt tar tal maz hat, amely sze -
rint a szer zõ dést az ARTISJUS 3 hó na pi fel mon dá si idõ vel 
fel mond hat ja, ha a fel hasz ná lás tech ni kai kö rül mé nyei
vagy a jo go sí tás jogi jel le gû elõ fel té te lei úgy vál toz nak
meg, hogy a vál to zás az át en ge dett fel hasz ná lá si jog ter je -
del mét, a jog át en ge dés vagy a szer zõi jog díj meg ha tá ro zá -
sá nak mód ját, illetve a ki kö tött szer zõi jog díj mér té két lé -
nye ge sen érin ti.

11.1. Az el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a jog díj
pe dig – fi gye lem mel az A) al fe je zet 3. pont já ra is – a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes. Az ese dé -
kes sé get kö ve tõ jog díj fi ze tés ese tén a ké se del mi ka mat fi -
ze tés kez dõ nap ja az ese dé kes ség utol só nap ja. Ha a szol -
gál ta tó a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel -
hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, és a fel hasz ná lás -
ra jo go sí tó szer zõ dést a fe lek utó lag, a fel hasz ná lás meg -
kez dé sé nek idõ pont já ra vissza me nõ le ges ha tállyal kö tik
meg, a ké se del mi ka mat meg fi ze té sé nek kez dõ idõ pont ja a 
fel hasz ná lás meg kez dé sé nek nap ja, és a ké se del mi ka ma -
tot a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek nap já tól a szer zõ dés
meg kö té sé nek nap já ig ter je dõ idõ szak ra kell meg fi zet ni.
Ha a fel hasz ná lá si szer zõ dés bár mely ok ból – ide ért ve a
10. pont sze rin ti fel mon dást, illetve ha tály vesz tést is –
meg szû nik, az el szá mo lás a meg szû nés nap já ra néz ve a
meg szû nés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül, a jog díj a
meg szû nést kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes.
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11.2. A szol gál ta tó az el szá mo lás sal egy ide jû leg köz li
az AR TIS JUS-szal a fel hasz ná lá si szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott mó don (di gi tá lis for má tum ban) az el szá mo lá si idõ -
szak ban le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett, va la mint a le hí vott
mû vek cí mét, szer zõ jét, va la mint az el szá mo lá si idõ szak -
ban tör tént le hí vá sok szá mát mû ven ként és – amennyi ben
tech ni ka i lag le het sé ges – le hí vá sok he lye sze rin ti or szá -
gon ként [Szjt. 92. § (5) be kez dés].

11.3. Ha a ze ne mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le
emelt dí jas szol gál ta tás ke re té ben tör té nik (pl. SMS,
MMS, egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net), a
szol gál ta tó az Szjt. 16. § (7) be kez dése és 92. § (5) be kez -
dé se alap ján kö te les hi telt ér dem lõ en [pl. a szol gál ta tás el -
éré si azo no sí tó já nak (te le fon szá má nak) kü lön vá lasz tá sa
út ján] ak ként el kü lö ní te ni a ze ne mû vek le hí vás ra hoz zá -
fér he tõ vé té te lé nek mér té ké re vo nat ko zó ada to kat, hogy a
11.2. pont sze rint a fel hasz ná lás mér té ke meg ál la pít ha tó
le gyen. Ha a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó ada to kat a
szol gál ta tó a je len jog díj köz le ménnyel nem érin tett egyéb
emelt dí jas szol gál ta tás (pl. mo bil logo szol gál ta tás) ada -
taitól hi telt ér dem lõ en nem kü lö ní ti el, az ARTISJUS a
jog díj szá mí tás alap já ul az érin tett emelt dí jas szol gál ta tás -
sal el ért be vé telt, il let ve az összes le hí vás szá mát ve szi
figye lembe.

11.4. Az ARTISJUS a jog díj el szá mo lás alap já ul szol -
gá ló ada to kat, va la mint a fel hasz ná lás mód ját és mér té két
a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ból tör té nõ rög zí tés
hely szí nén el len õriz he ti.

11.5. Az ARTISJUS hang fel vé te lek be fog lalt ze ne mû -
vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te lé nek jo go sí tá sa kor fel -
ha tal ma zást kér a szol gál ta tó tól, hogy a jo go sí tás té nyét, a
szol gál ta tó ne vét, a 2001. évi CVIII. tör vény 4. § (1) be -
kez dé se sze rin ti egyes ada ta it, va la mint a jo go sí tott mû vek 
azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat a töb bi érin tett jo go -
sult (érin tett elõ adó mû vé szek, hang fel vé tel-elõ ál lí tók,
 audiovizuális mû fel hasz ná lá sa ese tén film elõ ál lí tók, il let -
ve meg fe le lõ kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tük) tu do má sá ra
hoz za.

11.6. A szol gál ta tó kö te les az AR TIS JUS-szal tör té nõ
egyez te tés alap ján a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû azo -
no sí tá sá ra al kal mas elekt ro ni kus jog ke ze lé si ada tot [Szjt.
96. § (2) be kez dés] a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû vön,
il let ve ah hoz kap csol va ke zel ni. E kö te le zett ség csak az
em lí tett adat al kal ma zá sá nak nem zet kö zi gya kor lat ban
való el fo ga dá sá tól vagy szab vánnyá mi nõ sí té sé tõl kezd ve
áll fenn.

12. A je len szer zõi jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott
bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a szol gál ta tót il le ti
meg, aki nek az AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál
ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és a fel hasz ná lás mér -
té ké re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re)
vo nat ko zó adat köz lé si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben ele -
get tett.

13. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha -
tá ro zott, a ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té te le kö ré be esõ fel hasz ná lá sok ese tén a
köz zé tett szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak

al kal ma zá sá val az ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí -
tott szer zõi jog díj fi ze ten dõ. E ren del ke zés al kal maz ha tó
ab ban az eset ben is, ha a szol gál ta tó a szol gál ta tást igény be 
ve võ vel szem ben a je len jog díj köz le mény ben nem em lí tett 
el len ér ték-meg ha tá ro zá si mó dot al kal maz.

14. Ze ne mû vek je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro -
zott fel hasz ná lá sa ese té ben a szol gál ta tók kal kö tött, a jog -
díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott,
%-os szer zõi jog díj fi ze tést elõ író fel hasz ná lá si szer zõ dé -
sek ben az ARTISJUS jog díj ked vez ményt nyújt hat. Jog díj -
ked vez ményt nyúj tó fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor
köt he tõ, ha

– az az zal érin tett szol gál ta tó nak az AR TIS JUS-szal
szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás
mér té ké re vo nat ko zó adat köz lé si kö te le zett sé gé nek az
Szjt. 92. § (5) be kez dés re fi gye lem mel ele get tett,

– a jog díj ked vez mény nyúj tá sát a fel hasz ná lás sa já tos
kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és en nek foly tán a szol -
gál ta tó ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke le he -
tõ vé és in do kolt tá te szi.

A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán az ARTISJUS a
jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te -
tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo -
nos ked vez mé nye ket nyújt. A jog díj ked vez mény a je len
jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog díj mi ni mu mo kat
nem érint he ti.

15. Az ARTISJUS a je len jog díj köz le mény ben meg ha -
tá ro zott fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé sé vel össze füg gés ben
in gye ne sen nem ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti en ge délyt
ad a szol gál ta tó nak az „ARTISJUS” véd jegy hasz ná la tá ra.
Az en ge dély idõ be li ha tá lya az en ge dé lye zett fel hasz ná lás
tar ta má hoz iga zo dik. A szol gál ta tó a véd je gyet az en ge dé -
lye zett nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés sel össze füg gés ben kö -
te les a szol gál ta tó szol gál ta tá sát igény be vevõ szá má ra
könnyen ész lel he tõ mó don meg je le ní te ni, egyéb kör ben a
véd je gyet nem hasz nál hat ja. A meg je le ní tés sel kap cso lat -
ban a szol gál ta tó jo go sult és kö te les utal ni arra, hogy a fel -
hasz ná lás hoz az AR TIS JUS-tól en ge délyt ka pott.

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti jog díj köz le mény 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2006. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott jog dí ja kat az Szjt.
90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 25.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
k ö z l e m é n y e

(K 06–07)
az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára

az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános
elõadásának engedélyezése fejében, valamint

kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról
készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért
fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról,
valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb

feltételeirõl

A jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lók ál -
tal tör té nõ fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS a szer -
zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény 16.  § (1) be kez -
dé sé ben, 24.  § (2) be kez dé sé ben, 25.  § (1), (4), (5), (6) be -
kez dé sé ben, 90.  § (1) be kez dé sé ben valamint 92.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, to váb bá a
77.  §-ban fog lalt jo gok te kin te té ben a Ma gyar Hang le mez -
ki adók Szö vet sé gé vel (MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak -
szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já -
val (MSZSZ-EJI) egyet ér tés ben az iro dal mi és ze ne mû vek 
nem szín pa di nyil vá nos elõ adá sá nak, illetve nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se fe jé ben, valamint ke -
res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé te lek vagy ar ról ké -
szült má so la tok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ
aláb bi szer zõi és szom szé dos jogi jog dí ja kat (a továb biak -
ban együtt: jog díj), valamint a fel hasz ná lás egyéb fel té te -
le it ál la pít ja meg:

I. Fejezet

Az üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendõ
jogdíjak

1. A kö vet ke zõ üz le tek ben és egyéb fel hasz ná lók nál
bár mely tech ni kai esz köz zel (pl. rá dió, te le ví zió mû so rá -
nak nyil vá nos su gár zá sa, to váb bá ana lóg vagy di gi tá lis ze -
nei hor do zó le ját szá sa út ján – mag nó, le mez ját szó, mu -
sic-cen ter, vi deó, CD-, CD-ROM-, kép le mez-, DVD le ját -
szó, szá mí tó gé pes ve ze té kes há ló zat hoz kap csolt kép er -
nyõ stb. út ján –) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén fi ze ten dõ
szer zõi jog díj:

a) Áru há zak ban, üz le tek ben, ál lan dó jel le gû ki ál lí tó és
áru be mu ta tó ter mek ben – me lyek mû kö dé si en ge dé lyé ben
meg ha tá ro zott fõ (jel leg adó, elsõ he lyen meg je lölt) üz let -
kör áruk ér té ke sí té se – a ven dég lá tó ki szol gá lás ke re te in
kí vül m2-en ként és havi

1–50 m2-ig 32 Ft/m2

51–200 m2-ig 1 550 Ft
+ az 50 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 29 Ft/m2

201–500 m2-ig 5 750 Ft
+ a 200 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 24 Ft/m2

501–2000 m2-ig 12 700 Ft
+ az 500 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 18 Ft/m2

2001–5000 m2-ig 37 000 Ft
+ a 2000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 16 Ft/m2

5001–10 000 m2-ig 77 500 Ft
+ az 5000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 14 Ft/m2

10 001–20 000 m2-ig 144 000 Ft
+ a 10 000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 12 Ft/m2

20 000 m2 fe let t 252 000 Ft
+ 20 000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 11 Ft/m2

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
A kö zös te rü let hez hoz zá kell szá mí ta ni azon üz le tek

alap te rü le tét is, ame lyek a kö zös te rü let tel egy lég tér ben
van nak, ha az itt em lí tett te rü le ten nincs ön ál ló ze ne fel -
hasz ná lás.

b) Áru há zak ban, üz le tek ben, ál lan dó jel le gû ki ál lí tó és
áru be mu ta tó ter mek ben a kö zös te rü le ten a vendéglátó-
 tevékenység ke re te in be lül tör té nõ köz pon ti ze ne fel hasz -
ná lás ese tén az a) pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj két -
sze re sét kell fi zet ni. Ab ban az eset ben, ha a köz pon ti ze ne -
fel hasz ná lá son kí vül a ven dég lá tó-ipa ri üz let üze mel te tõ je
is szol gál tat ze nét, a ven dég lá tó-ipa ri üz le tek re vo nat ko zó
jog díj köz le mény ben (V 06–07) meg ál la pí tott jog dí jat kell
fizetni.

c) Üz le tek ben, ki ál lí tó és áru be mu ta tó ter mek ben
–  melyek mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott fõ (jel -
leg adó, elsõ he lyen meg je lölt) üz let kör szol gál ta tá sok
nyúj tá sa (pl. szép ség sza lo nok, szo lá ri u mok, koz me ti kák
stb.) – amennyi ben azok ne ve sít ve a díj sza bás ban egyéb
he lyen nin cse nek meg ha tá roz va – a ven dég lá tó te vé keny -
ség ke re te in kí vül m2-en ként és havi

1–50 m2-ig 41 Ft/m2

51–200 m2-ig 2 050 Ft
+ az 50 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 38 Ft/m2

201–500 m2-ig 7 600 Ft
+ a 200 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 32 Ft/m2

501–2000 m2-ig 16 400 Ft
+ az 500 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 23 Ft/m2

2001–5000 m2-ig 49 300 Ft
+ a 2000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 19 Ft/m2

5001–10 000 m2-ig 101 000 Ft
+ az 5000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 18 Ft/m2

10 001–20 000 m2-ig 180 000 Ft
+ a 10 000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 16 Ft/m2

20 000 m2 fe let t 328 000 Ft
+ 20 000 m2 fe let ti te rü let után to váb bi 13 Ft/m2

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
d) Üzem anyag töl tõ ál lo má so kon (a ke res ke del mi üz let

ze ne fel hasz ná lá sán és a ven dég lá tó te vé keny ség ke re te in
kí vül) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén havi 3 510 Ft szer -
zõi jog dí jat kell fi zet ni.

e) Ügy fél vá rók ban, ügy fél szol gá la ti iro dák ban, vala -
mint egyéb nyil vá nos vá ró he lyi sé gek ben fel hasz nált zene
ese tén havi 2 180 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
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f) Köz te rü let re tör té nõ nem rend sze res köz ve tí tés ese -
tén hang szó rón ként havi 730 Ft ki ve tí tõ hasz ná la ta ese tén
napi 1 560 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

g) Köz te rü let re tör té nõ rend sze res köz ve tí tés ese tén
hang szó rón ként havi 5 430 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

h) Ga rá zsok ban, mély ga rá zsok ban, par ko lók ban, par -
ko ló há zak ban m2-en ként és ha von ként az 1. a) pont ban
meg ha tá ro zott szer zõi jog díj 50%-át kell fizetni.

i) Egy vagy több na pos ren dez vény hez kap cso ló dó ön -
ál ló ze ne fel hasz ná lást al kal mi áru sí tás ke re té ben vég zõ
üz le tek üze mel te tõ i nek napi 1 400 Ft szer zõi jog dí jat kell
fi zet ni.

2. Gép jár mû vek rõl tör té nõ rek lám vagy pro pa gan da
célú ze ne fel hasz ná lás ese tén havi 1 820 Ft szer zõi jog dí jat
kell fi zet ni.

3. Mú ze u mok ban tech ni kai esz köz zel tör té nõ ze ne fel -
hasz ná lás ese tén havi 590 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

4. Ese ti vá sá ro kon, ki ál lí tá so kon és áru be mu ta tó kon
fel hasz nált zene ese tén ven dég lá tó ki szol gá lás keretein
kívül:

a) A vá sár szer ve zõ je, ren de zõ szer ve vagy köz re mû kö -
dõ je ál tal le bo nyo lí tott köz pon ti ren dez vé nye ken fi ze ten -
dõ napi szerzõi jogdíj:

– Kon cert, élõ ze ne, disz kó, di vat be mu ta tó, show-
 mûsor, ze nés sport be mu ta tó ese tén, hely szí nen ként

  Bu da pes ten 44 900 Ft

  vi dé ken a vá sár alap te rü le te alap ján
  5000 m2-ig 27 400 Ft
  5001 m2 fe let t 33 800 Ft
 – Gép ze ne (a vá sár te rü le té re su gár zott
  zene) fel hasz ná lás ese tén
  Bu da pes ten hang szó rón ként
   és kép er nyõn ként 1 370 Ft

 vi dé ken a vá sár alap te rü le te alap ján
 1000 m2-ig 8 110 Ft/nap
 1001–3000 m2-ig 13 600 Ft/nap
 3001–5000 m2-ig 16 330 Ft/nap
 5001–10 000 m2-ig 21 000 Ft/nap
 10 000 m2 fe let t min den meg kez dett
  5000 m2 után to váb bi 4 880 Ft/nap

b) A ki ál lí tók ál tal szer ve zett és az ál ta luk bé relt te rü le -
ten le bo nyo lí tott ren dez vé nyek után fi ze ten dõ napi szerzõi 
jogdíj:

– kon cert, show-mû sor, disz kó ese tén
 Bu da pes ten 13 100 Ft
 vi dé ken 8 110 Ft
– di vat be mu ta tó ese tén
 Bu da pes ten 8 110 Ft
 vi dé ken 4 870 Ft
– hát tér élõ ze ne ese tén
 Bu da pes ten 5 870 Ft
 vi dé ken 4 370 Ft

– ze nés sport be mu ta tó ese tén
 Bu da pes ten 4 870 Ft

 vi dé ken 3 250 Ft
– Gép ze ne (a ki ál lí tók ál tal, az ál ta luk bé relt te rü let re

su gár zott zene) fel hasz ná lás ese tén

 Bu da pes ten hang szó rón ként 
 és kép er nyõn ként 1 430 Ft/nap

 vi dé ken hang szó rón ként 
 és kép er nyõn ként 1 370 Ft/nap

5.1. Ze ne fel hasz ná lás film szín há zak ban:
a) Film szín há zak ban a film nyil vá nos ve tí té se ese tén a

film ben meg fil me sí tett ze ne mû fel hasz ná lá sá ért az áfát
nem tar tal ma zó jegy be vé tel 1,5%-ának meg fe le lõ mér té kû 
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

b) Film szín há zak ban a fõ film ve tí té sen kí vül fel hasz -
nált bár mely tech ni kai esz köz zel szol gál ta tott zene ese tén
elõ adá son ként 74 Ft szer zõi jogdíjat kell fizetni.

c) Film szín há zon kí vü li nyil vá nos ve tí tés és vi deó elõ -
adás ese tén, ha az fõ szol gál ta tás ként te kint he tõ meg, a
film ben, vi deó mû ben meg fil me sí tett ze ne mû fel hasz ná lá -
sá ért az a) pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jat kell fi -
zet ni. Ilyen elõ adás ese tén azon ban leg alább az aláb bi
szerzõi jogdíjat kell megfizetni elõadásonként:
 1–100 fõig 740 Ft
 101–500 fõig 1 060 Ft
 501–1000 fõig 1 590 Ft
 1000 fõ fe let t 5 290 Ft

d) A film szín há zak ha von ta utó lag, a tárgy hó na pot kö -
ve tõ hó 10. nap já ig az elõ adott fil mek cí mét és az elõ adá -
sok szá mát tar tal ma zó mû sort kö te le sek be nyúj ta ni az
 ARTISJUS-nak. A film szín ház a díj fi ze tés sel a fel hasz ná -
lá si engedélyt havonta köteles megszerezni.

5.2. Ze ne fel hasz ná lás szín há zak ban:
Szín há zak ban a szín pa di elõ adás cse lek mé nyén kí vül

fel hasz nált zene (pl. hát tér, elõ ze tes, szü net kö zi zene)
felhasznált
 – gép ze ne ese tén elõ adá son ként 550 Ft
 – élõ ze ne ese tén elõ adá son ként 4 400 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

5.3. Szín há zak ban, film szín há zak ban, mû vé sze ti, köz -
mû ve lõ dé si, és egyéb, több funk ci ós kul tu rá lis in téz mé -
nyek ben vég zett köz pon ti jel le gû hát tér ze ne szol gál ta tás
ese tén az 5.1. és 5.2. pont ban meg ha tá ro zott jog dí ja kon és
a ven dég lá tó üz let üze mel te tõ je ál tal fi ze ten dõ jog dí jon
 felül négy zet mé te ren ként és ha von ta az 1. c) pont ban meg -
ha tá ro zott szer zõi jog díj 30%-át kell fi zet ni.

6. a) Di vat be mu ta tó kon, szép ség ver se nye ken, koz me -
ti kai be mu ta tó kon, fod rász ver se nye ken fel hasz nált zene
ese tén az áfá val csök ken tett be vé tel 8%-át kell szer zõi jog -
díj ként fi zet ni ab ban az eset ben is, ha a ren dez vény hez
mû sor kap cso ló dik. A jog díj össze ge nem le het ke ve sebb,
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mint az aláb bi ak ban a részt ve võk szá má tól füg gõ en meg -
ál la pí tott jog díj:

1–100 fõig 19 800 Ft
101–500 fõig 27 460 Ft
501–1000 fõig 41 800 Ft
1000 fõ fe lett 55 000 Ft

b) Be lé põ díj nél kü li di vat be mu ta tó kon, szép ség ver se -
nye ken, koz me ti kai be mu ta tó kon, fod rász ver se nye ken fel -
hasz nált zene ese tén napi 27 700 Ft szer zõi jogdíjat kell
fizetni.

7. a) Re pü lõ gé pen tör té nõ ze ne fel hasz ná lás esetén
  – amennyi ben ze ne fel hasz ná lás
      csak a föl dön tör té nik, já ra ton ként 545 Ft
  – amennyi ben ze ne fel hasz ná lás
      le ve gõ ben is tör té nik, já ra ton ként 1 760 Ft

  szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

b) A tö meg köz le ke dés kö ré ben me net rend sze rint köz -
le ke dõ, sze mély szál lí tást vég zõ vízi és szá raz föl di jár mû -
ve ken (pél dá ul hajó, au tó busz, vo nat) ze ne fel hasz ná lás
ese tén jár mû ven ként havi 555 Ft szerzõi jogdíjat kell
fizetni.

c) Olyan vízi és szá raz föl di köz le ke dé si jár mû ve ken,
ame lye ken ide gen for gal mi, szó ra koz ta tó vagy egyéb ke -
res ke del mi szol gál ta tást nyúj ta nak (pél dá ul nosztalgia -
hajó/vo nat; sé ta ha jó, vá ros né zõ já rat), illetve az a) pontba
nem tartozó jármûveken történõ

(i) disz kó ze ne fel hasz ná lás ese tén já ra ton ként 4 650 Ft
szer zõi jog dí jat kell fizetni,

(ii) mû so ros elõ adás, kon cert ese tén já ra ton ként
2 100 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni,

(iii) gép ze ne fel hasz ná lás ese tén já ra ton ként 1 110 Ft
szer zõi jog dí jat kell fizetni,

(iv) élõ ze ne fel hasz ná lás ese tén a (iii) pont ban meg ha tá -
ro zott szer zõi jog dí jon fe lül já ra ton ként to váb bi 1 740 Ft
szer zõi jog dí jat kell fizetni.

d) Uta zás szer ve zõk, uta zás köz ve tí tõk, ide gen for gal mi
szol gál ta tó iro dák ál tal szer ve zett, illetve ér té ke sí tett uta -
kon sa ját vagy bé relt au tó bu szon tör té nõ ze ne fel hasz ná lás
ese tén az uta zást szer ve zõ nek, illetve az uta zást ér té ke sí tõ -
nek au tó bu szon ként és já ra ton ként 1 110 Ft szerzõi
jogdíjat kell fizetni.

e) Ta xi ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén gép ko csin -
ként és éven ként 1 460 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

f) A c) pont ban meg ha tá ro zott ze ne fel hasz ná lá sok ese -
tén a jár mû be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve min den meg -
kez dett 50 fõ után a két leg drá gább be lé põ díj össze gé nek
meg fe le lõ mér té kû szer zõi jog dí jat is meg kell fi zet ni al -
kal man ként az egyéb ként fizetendõ szerzõi jogdíjon felül.

8. a) Sport ver se nye ken és sport be mu ta tó kon tör té nõ
ze ne fel hasz ná lás so rán (az ezek hez kap cso ló dó mû so rok
ki vé te lé vel) mér kõ zé sen ként, illetve sport ese mé nyen ként
(több na pos sportesemény esetén naponta)

1–200 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 1 110 Ft

201–500 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 1 290 Ft
501–1000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 2 560 Ft
1001–5000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 5 110 Ft
5001–10 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 12 700 Ft
10 001–50 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 25 500 Ft
50 001–60 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 45 600 Ft
60 001–70 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 56 000 Ft
70 000 fõ be fo ga dó ké pes ség fe lett 72 100 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

b) Sport ver se nye ken és sport be mu ta tó kon, azok ban az
ese tek ben, ami kor a ze ne fel hasz ná lás szer ve sen össze függ 
a ver sennyel, be mu ta tó val, ese mé nyen ként (több na pos
sport ese mény ese tén na pon ta) az ezek hez kap cso ló dó mû -
so rok kivételével a felhasznált zene után

100 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 2 480 Ft
200 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 3 700 Ft
500 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 5 560 Ft
1000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 9 280 Ft
2000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 12 920 Ft
5000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 16 500 Ft
10 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 20 300 Ft
20 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 36 400 Ft
30 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 48 600 Ft
30 000 fõ be fo ga dó ké pes ség fe lett 64 600 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

c) Ha a 8. a), 8. b) pon tok sze rin ti ze ne fel hasz ná lás
mel lett a ren dez vény a nyil vá nos elõ adást szer ve zõk re vo -
nat ko zó kü lön jog díj köz le mény (Sz 06–07) I. fe je zet 1. a)
és/vagy 2. a) és/vagy 3. a) pont ja sze rin ti prog ra mot is tar -
tal maz, valamint a ze ne mû vek nyil vá nos elõ adá sa és
sport ver se nyek és/vagy sport be mu ta tók szer ve sen össze -
kap cso lód nak, a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát nem tar tal -
ma zó be vé tel 4%-a.

d) Mû jég pá lyán, ter mé sze tes jég pá lyán fel hasz nált
zene ese tén a be fo ga dó ké pes ség figye lembe véte lével min -
den meg kez dett 50 fõ után na pon ta a két leg drá gább jegy
árá nak meg fe le lõ szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. Amennyi ben 
a be lé põ dí jat na pon ta több al ka lom mal sze dik, a szer zõi
jog dí jat al kal man ként kell fi zet ni.

e) Stran do kon, uszo dák ban, kem pin gek ben [a ven dég -
lá tó ipa ri üz le tek re és szál lás he lyek re vo nat ko zó jog díj -
köz le mény (V06–07) 10. g)–h)–i) pont ja i ban fog lalt fel -
hasz ná lá sok ki vé te lé vel], gyógy für dõk ben köz pon ti lag
fel hasz nált zene ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi -
zetni:

1000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig havi 11 100 Ft
min den to váb bi meg kez dett 1000 fõ
után to váb bi havi 6 550 Ft

f) Aqu a par kok ban, vízi vi dám par kok ban és egyéb,
emelt szin tû szol gál ta tást nyúj tó für dõ he lye ken

1000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig havi 16 500 Ft
min den to váb bi meg kez dett 1000 fõ
után to váb bi havi 7 180 Ft
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9. a) Ze nés cso por tos sport fog lal ko zá son (pl. ae ro bic,
kon di ci o ná ló tor na, egyéb) a fel hasz nált zene után he ten -
ként az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

heti 1 al ka lom ese tén 215 Ft
heti 2 al ka lom ese tén 395 Ft
heti 3 al ka lom ese tén 600 Ft
heti 4 al ka lom ese tén 795 Ft
heti 5 al ka lom ese tén 995 Ft
heti 6 al ka lom ese tén 1 125 Ft
heti 7 al ka lom ese tén 1 250 Ft
heti 8 al ka lom ese tén 1 370 Ft
heti 9 al ka lom ese tén 1 500 Ft
heti 10 al ka lom ese tén 1 610 Ft
heti 11 al ka lom ese tén 1 750 Ft
heti 12 al ka lom ese tén 1 990 Ft
heti 13 al ka lom ese tén 2 120 Ft
heti 14 al ka lom ese tén 2 260 Ft
heti 15 al ka lom ese tén 2 360 Ft
Heti 15 al ka lom fe let t a jog díj al kal man ként 100 fo rint -

tal emel ke dik.

b) Kon di ci o ná ló ter mek hát tér ze né jé ért a lé te sít mény
alap te rü le te alapján

1–100 m2 3 495 Ft
101–200 m2 4 370 Ft
201–500 m2 5 480 Ft
501 m2 fe lett 8 110 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta.

10. a) Uta zó vi dám par kok fenn tar tói (mu tat vá nyo sok:
kör hin ta, ha jó hin ta, cél lö völ de stb.) ál tal fel hasz nált zene
ese tén vi dám par kon ként 18 700 Ft szer zõi jog dí jat kell
fizetni évente.

b) Ál lan dó vi dám par kok ban fel hasz nált zene után
hang fa lan ként napi 665 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

c) Cir ku szok elõ adá sa i ban be mu ta tott, nem szín pad ra
szánt ze ne mû vek fel hasz ná lá sá ért az áfát nem tar tal ma zó
jegy be vé tel 5%-át kell szer zõi jogdíjként fizetni.

11. a) II. ka te gó ri á jú já ték ter mek ben (vi deo já ték, flip -
per, nye rõ gép, ügyes sé gi já ték stb.) fel hasz nált gép ze ne
esetén naponta

1–50 m2-ig 540 Ft
51–200 m2-ig 670 Ft
200 m2 fe lett 885 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

b) Já ték ka szi nók ban és I. ka te gó ri á jú já ték ter mek ben
fel hasz nált gép ze ne ese tén napi 1 340 Ft szer zõi jog dí jat
kell fizetni.

c) Já ték ka szi nók ban fel hasz nált élõ ze ne után napi
1 900 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

d) Ha a já ték ter mek ben vagy já ték ka szi nók ban a ze ne -
fel hasz ná lás olyan esz köz al kal ma zá sá val (pél dá ul ze ne -
gép, tánc gép) va ló sul meg, amely le he tõ vé te szi, hogy a
kö zön ség tag ja egyé ni leg vá lassza ki a meg hall gat ni kí -

vánt ze ne mû vet, ak kor az a)–b) pont ban megállapított
összeg 20%-kal emelkedik.

12. Ero ti kus szol gál ta tást nyúj tó üz le tek ben (pl. peep
show) tör té nõ ero ti kus tánc és fil mek kí sé rõ ze né je után:

– 5 ka bi nig napi 1 130 Ft,
– 5 ka bi n fe let t napi 2 290 Ft 

szer zõi jog dí jat kell fi zetni.
Sze xu á lis és fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tást nyúj -

tó üz le tek ben (pl. masszázs sza lon) az elõ zõ pont ban nem
em lí tett ze ne fel hasz ná lá sért napi 2 290 Ft szer zõi jogdíjat
kell fizetni.

13. Táv be szé lõ út ján meg va ló su ló, le hí vás ra hoz zá fér -
he tõ vé té tel nek nem mi nõ sü lõ [Szjt. 26.  § (8) be kez dés,
elsõ mon dat] ze ne fel hasz ná lás után fi ze ten dõ szer zõi jog -
dí jak:

a) Kap cso lá si, vá ra ko zá si idõ alatt meg va ló su ló ze ne -
fel hasz ná lás ese tén:

Ze ne fel hasz ná lást le he tõ vé tevõ tech ni kai esz kö zön -
ként (pl. köz pont, al köz pont) a tech ni kai esz közt üze mel -
te tõ:

1–20 vo na lig, havi 1 510 Ft
21–100 vo na lig, havi 2 260 Ft
ezt meg ha la dó an 50 vo na lan ként 
 to vábbi, havi 760 Ft

b) Emelt dí jas táv köz lé si szol gál ta tás nyúj tá sa so rán
meg va ló su ló ze ne fel hasz ná lás (ide nem ért ve a kü lön jog -
díj köz le mény ben meg ha tá ro zott, táv köz lé si szol gál ta tás
ke re té ben meg va ló su ló le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té telt)
ese té ben a szol gál ta tó:

1–20 vo na lig, havi 1 960 Ft
21–50 vo na lig, havi 6 800 Ft
51–100 vo na lig, havi 13 590 Ft
ezt meg ha la dó an 50 vo na lan ként 
 to vábbi, havi 3 780 Ft

jog dí jat kö te les fi zet ni.

A je len pont al kal ma zá sa so rán vo nal nak kell te kin te ni a 
hívó fél ál tal ön ál ló kap cso lá si szám mal hív ha tó fõ vo na lat, 
valamint az ön ál ló kap cso lá si szám mal ren del ke zõ mel lék -
ál lo mást is. A vo na lak szá mát az egy ide jû leg le foly tat ha tó
beszélgetések száma határozza meg.

14. A 4. a), b), 7. c) (ii) és 7. c) (iv), valamint 8. c) pont -
ban em lí tett kon cert, illetve hát tér élõ ze ne ki vé te lé vel az
1–13. pon tok ban meg ha tá ro zott gép ze ne fel hasz ná lás után 
az ott meg ál la pí tott szer zõi jog dí jak mel lett to váb bi 20%,
az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog -
ke ze lõ szer ve ze te it (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) il le tõ
jog dí jat is meg kell fi zet ni azok ban az ese tek ben, ami kor
ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé tel vagy ar ról ké -
szült má so lat bár mi lyen mó don tör té nõ köz vet len és köz -
ve tett nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re al kal mas tech ni kai
esz köz (bár mi lyen be ren de zés) áll ren del ke zés re a ze ne -
szol gál ta tás hoz.

794 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/11. szám



II. Fejezet

Közös rendelkezések

1.1. A je len kö zös jog díj köz le mény kö ré ben az
ARTISJUS jo go sult a sa ját ne vé ben a fel hasz ná lók kal
szem ben el jár ni, a fel hasz ná lá si en ge dé lye ket meg ad ni, a
jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a fel -
hasz ná lók nak jog díj fi ze té si ér te sí tõt, il let ve szám lát ki bo -
csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés
kö ré ben el jár ni. Az ARTISJUS a je len jog díj köz le mény
alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a
jog díj meg fi ze té sé tõl te szi füg gõ vé. A fel hasz ná ló az en -
ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg.
A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt meg fi ze tett jog díj, il let ve 
jog díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal
(a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû fel hasz ná lá si en ge -
délyt sze rez.

1.2. A díj fi ze tés sel leg alább ne gyed éves idõ szak ra
– en nél rö vi debb vagy idény jel le gû üze mel te tés ese tén pe -
dig az üze mel te tés tel jes idõ tar ta má ra – elõ ze tesen kell jo -
got sze rez ni a fel hasz ná lás ra [Szjt. 25.  § (5) be kez dés].

2.1. A je len jog díj köz le mény I. fe je ze té ben meg ha tá ro -
zott ze ne fel hasz ná lá sok ese tén az üz let mû kö dé si en ge dé -
lyé ben vagy tar tal mi lag en nek meg fe le lõ köz igaz ga tá si
ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott üze mel te tõ mi nõ sül fel hasz -
ná ló nak. A jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les fi zet ni. A jog -
díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás ról a
II. 2.2. pont ren del ke zik.

2.2. Ha ese ti ren dez vény szer ve zé se so rán a
II. 2.1. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná ló és olyan sze -
mély, akit a je len pont sze rint az ese ti ren dez vény szer ve -
zõ jé nek kell te kin te ni, úgy ál la pod nak meg, hogy a je len
jog díj köz le mény sze rin ti jog dí jat e sze mély fi ze ti meg az
ARTISJUS a fel hasz ná ló és az em lí tett sze mély ilyen meg -
ál la po dá sá hoz, mint tar to zás át vál la lás hoz jo go sult ként
hoz zá já rul hat (Ptk. 332.  §). Az ese ti ren dez vény szer ve zõ -
jé nek a je len pont szem pont já ból azt kell te kin te ni, akit a
bár mi lyen for má ban sze dett be lé põ díj, va la mint a bár mely
jog cí men a nyil vá nos elõ adás sal össze füg gés ben be fo lyó
egyéb be vé tel (rek lám- és szpon zor be vé tel stb.) meg il let.
Ha a nyil vá nos elõ adást meg va ló sí tó ren dez vényt vagy an -
nak egy ré szét a szer ve zõ ál tal igény be vett har ma dik sze -
mély (szer ve zet) szer ve zi, a ren dez vény szer ve zõ jé nek a
har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võt kell te kin -
te ni, amennyi ben a be vé tel a har ma dik sze mélyt (szer ve ze -
tet) igény be ve võ nél ke let ke zik. Eb ben az eset ben a har -
ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) a szer ve zé sért (köz re mû kö -
dé sért) meg il le tõ (meg bí zá si vagy egyéb) díj nem mi nõ sül
be vé tel nek.

3.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be vé te len 
a je gyek, bér le tek el adá sá ból szár ma zó be vé telt, valamint
a bár mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést (pl. egyéb, be lé -
põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, valamint a bár mi lyen jog cí -
men be fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt), to váb bá do log

át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel nyúj tott szol gál -
ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer ve zet beszámo -
lási/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos
szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed.

3.2. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes
(tisz te let, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a
jog díj alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga lom ban
leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett jegy el len ér té két
kell figye lembe ven ni. Ha a jog díj szá mí tás alap ja tár gya az 
áfá nak, ab ban az eset ben be vé tel alatt az áfa nél kü li be vé -
tel ér ten dõ.

3.3. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak
kell te kin te ni min den olyan fi ze tést, amely elõ fel té te le a
mû so ros elõ adá son vagy tánc mu lat sá gon való rész vé tel -
nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado mány jegy, cso por -
tok ré szé re szer ve zett ide gen for gal mi jel le gû ren dez vé -
nyek rész vé te li díja, meg hí vó stb.).

4. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû -
vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a
már meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt.
25.  § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze tesen kö te les az
AR TIS JUS-nak be je len te ni.

5.1. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa
kö ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy
meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé -
nek [Szjt. 25.  § (4) be kez dés] nem tesz ele get, és az
ARTISJUS csak az ellen õr zés so rán sze rez tu do mást a fel -
hasz ná lás ról, az Szjt. 25.  § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz -
ná ló – a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i -
nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely -
nek össze ge a fi ze ten dõ szer zõi jog díj össze gé vel egye zik
meg.

5.2. Ha a fel hasz ná ló az Szjt. 25.  § (4) be kez dé se alap ján 
a fel hasz ná lás meg szün te té sét az 5.1. pont sze rin ti el len õr -
zés nap ját köve tõen, az el len õr zés nap ját ma gá ban fog la ló
ne gyed év ben, il let ve ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta mú
vagy idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tar ta -
mán be lül je len ti be, a jog dí jat és a költ ség áta lányt a be je -
len tés 5.3. pont sze rin ti ha tá lyos sá vá lá sá nak nap já ig kell
fi zet ni.

5.3. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná lá sért a dí jat
leg alább ne gyed éves idõ szak ra kell fi zet ni, a be je len tés
ha tá lya leg ko ráb ban a be je len tés nap ját ma gá ban fog la ló
ne gyed év utol só nap já ra szól hat. Ha a be je len tés sel érin -
tett fel hasz ná lá sért a dí jat az üze mel te tés tel jes, ne gyed év -
nél rö vi debb, il let ve egyéb eset ben ne gyed év nél rö vi debb
idõ tar ta má ra kell fi zet ni, a be je len tés ha tá lya az üze mel te -
tés idõ tar ta má nak utol só nap já ra szól hat. A be je len tés ha -
tá lyos sá vá lá sá ról  szóló ren del ke zé se ket nem kell al kal -
maz ni, ha a fel hasz ná lás meg szün te té sé nek az oka a fel -
hasz ná ló ze ne fel hasz ná lás sal járó üz le ti te vé keny sé gé nek
meg szün te té se (szü ne te lé se).

5.4. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj meg ál la pí tá sá -
hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem
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tesz ele get, az ARTISJUS a jog díj alap ját az Szjt. 25.  §
(4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni el len õr zés ada tai, il let ve
az egyéb ren del ke zés re álló ada tok alap ján ál la pít ja meg.
A hely szí ni el len õr zés so rán az ARTISJUS be te kint het a
fel hasz ná ló bir to ká ban lévõ azon ok ira tok ba (ide ért ve a
fel hasz ná ló pénz ügyi do ku men tu ma it és el szá mo lá sa it),
ame lyek olyan pénz ügyi, il let ve ke res ke del mi ada to kat
tar tal maz nak, ame lyek a jog díj meg ál la pí tá sá hoz vagy a
jog díj mér té ké nek el len õr zé sé hez szük sé ge sek.

6. Ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít -
ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adá sa (élõ ze nei elõ -
adás) ese tén a fel hasz ná ló kö te les a fel hasz nált mû vek cí -
mét, szer zõ jét, el hang zá si gya ko ri sá gát az ARTISJUS ál -
tal rend sze re sí tett ûr la pon kö zöl ni [Szjt. 92.  § (5) be kez -
dés].

7. Ha va la mely, a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá
tar to zó fel hasz ná ló nál egy na pon be lül több fé le ze ne fel -
hasz ná lás (pl. élõ ze ne, tech ni kai esz kö zök kel szol gál ta tott 
zene stb.) is meg va ló sul, a meg fe le lõ szer zõi jog díj kü -
lön-kü lön fi ze ten dõ.

8. A fel hasz ná lók kal, il let ve a fel hasz ná lók kép vi se le -
té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg -
fele lõen kép vi se lõ or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze -
tek kel a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben
meg ha tá ro zott té te les vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he -
lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó felhaszná -
lási szer zõ dést is köt het. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer -
zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal
szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér -
té ké re vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek
az Szjt. 92.  § (5) be kez dés re fi gye lem mel ele get tett,

– az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a
fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és
en nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj
je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len tõs ré szé nek
azo nos or szá gos ér dek-kép vi se le ti szerv ben való ön kén tes
tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti szerv fel hasz ná lá si szer zõ -
dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- és alap sza bály sze rû fel -
ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és in do kolt tá te szi.

Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az ARTISJUS
az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te -
tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo -
nos ked vez mé nye ket biz to sít.

Or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az
eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az ér dek-kép vi se le ti
szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) szer zõi jog díj fi ze -
té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin tett fel -
hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj ki szá mí tá sá -
hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re,
il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko -
zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja,
és/vagy a szer zõi jog díj fi ze té si kö te le zett sé get egész ben
vagy rész ben át vál lal ja.

9. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott bár mely
ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti meg, aki nek 
az AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál ré geb bi le -
járt tar to zá sa nem áll fenn, és a fel hasz ná lás mér té ké re,
illetve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko -
zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben
ele get tett.

10. Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo lás alap já ul
szol gá ló ada to kat, valamint a mû fel hasz ná lás mód ját és
mér té két a hely szí nen el len õriz he ti.

11. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha -
tá ro zott, de a jog díj köz le mény al kal ma zá si kö ré be tar to zó
fel hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett jog díj mér té kek el ve i nek
és ará nya i nak al kal ma zá sá val az ARTISJUS ál tal ese ten -
ként meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ.

12. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy
a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok
so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt
meg tör té nik. Ha a fel hasz ná ló bi zo nyít ja [Szjt. 92.  §
(3) bek.], hogy a fel hasz ná lás – fi gye lem mel az át- és fel -
dol go zott mû vek re is – ki zá ró lag olyan mû ve ket, illetve
hang fel vé te lek bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé vel
[Szjt. 77.  § (1) bek.] járó nyil vá nos elõ adás ese tén ki zá ró -
lag olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint, ame -
lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, a fel hasz ná -
lás fe jé ben jog dí jat nem kell fi zet ni.

13. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy
az iro dal mi és ze ne mû vek nyil vá nos elõ adá sá nak je len
jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lye zé se nem ter jed ki a
szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû vek
vagy je le ne te ik, illetve ke reszt met sze te ik, valamint a szak -
iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra
szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) tel jes ter je de lem -
ben tör té nõ elõ adá sá ra.

14. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí -
jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör -
vényes áfát is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

III. Fejezet

A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A fen ti jog díj köz le mény 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2007. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az
Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jóváhagyom:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 25.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület 
k ö z l e m é n y e

(M 06–07)
a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zenemûvekre

megállapított mechanikai minimum jogdíjairól

I. JOGDÍJMÉRTÉKEK

A már nyil vá nos ság ra ho zott, az Szjt. 19.  § ha tá lya alá tar to zó ze ne mû vek és ze ne szö ve gek több szö rö zé si és for ga -
lom ba ho za ta li szer zõi en ge dé lye fe jé ben az aláb bi össze gû szerzõi jogdíj fi ze ten dõ:

1. Hang fel vé tel

1.1. Ha gyo má nyos hang fel vé tel-ki adás ese tén a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 8%-a, vagy a hang fel vé tel-ki adó net tó (áfa 
nél kü li) át adá si árá nak (ter jesz tõi át adá si ár, a továb biak ban: PPD) 11%-a kö zül a ma ga sabb össze gû, de leg alább az
aláb bi ak ban meg ál la pí tott pél dá nyon kén ti jogdíjminimum fizetendõ:

Meg ne ve zés
Nem zet kö zi 

rö vi dí tés
Max. perc

Max. mû szám Max. mû rész let jd. min.
(Ft)vagy

VINYL LEMEZ

45 ford. sz. 17 cm Sing le S 8 2 6 45

45 ford. sz. 17 cm EP EP 16 4 12 60

45 ford. sz. Maxi Sing le DS 16 4 12 60

Dis co Sing le Re mix RDS 16 4 12 65

Maxi Sing le Re mix RMS 16 4 12 65

LP 33 ford. sz. 17 cm EP EPM 20 6 18 70

LP 33 ford. sz. 25 cm MLP 30 10 24 90

LP 33 ford. sz. 30 cm LP 60 16 28 180

LP Kom pi lá ció LP2 60 20 33 180

LP (CD LP-vel azo nos tar ta lom) LP3 80 20 40 180

LP (CD kom pi lá ci ó val azo nos tar ta lom) LP4 80 24 48 230

COMPACT LEMEZ (CD)

CD Sing le 2 mû SCD 12 2 6 54

CD Sing les CDS 23 5 12 88

CD Ma xi-sing le CDM 23 5 12 90

CD Maxi sing le re mix RCD 23 5 12 90

EP CD EPCD 40 10 24 126

CD-LP CD 80 20 40 214

CD kom pi lá ció CD2 80 24 48 250

SACD SA 80 20 40 220

SACD kom pi lá ció SA2 80 24 48 250

KAZETTA (MC)

MC sing le SMC 8 2 6 42

MC maxi MMC 16 4 12 60

MC EP EMC 16 4 12 64

MC Re mix RMC 16 4 12 64

MC MCP 30 10 24 70

MC LP MC 60 16 28 126

MC kom pi lá ció MC2 60 20 33 140
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Meg ne ve zés
Nem zet kö zi 

rö vi dí tés
Max. perc

Max. mû szám Max. mû rész let jd. min.
(Ft)vagy

MC (CD-vel azo nos tar ta lom) MC3 80 20 40 170

MC kom pi lá ció CD kom pi lá ci ó val azo nos 
tar ta lom

MC4 80 24 48 190

Dup la MC DMC 120 32 56 225

MINIDISC

MD Sing le/Maxi Sing le MDS 23 5 12 100

MD Maxi Re mix MDR 23 5 12 100

MD EP MDP 30 10 24 180

MD kom pi lá ció MD2 80 24 48 232

DVD AUDIÓ

DVD Au dió 80 20 40 214

DVD Au dió 120 24 48 250

DIGITAL COMPACT CASSETTE

DCC DC 80 20 40 232

DCC kom pi lá ció DC2 80 24 48 232
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1.2. Ún. „Du al Disc” hor do zón (ugyan azon hor do zó
DVD és CD ol dalt egy aránt tar tal maz) tör té nõ rög zí tés és
több szö rö zés ese tén a jog díj szá mí tá sa az  1.1. pont sze rin ti
mó don és mér té kek kel tör té nik; a pél dá nyon kén ti jog díj -
mi ni mum a CD és DVD tar ta lom ra egy aránt meg fi ze ten dõ.

1.3. Han gos könyv (au dio book, azaz iro dal mi mû vek
elõ adó mû vész ál tal tör té nõ pró zai elõ adá sá nak hang fel vé -
te le) ese tén a ze ne mû vek hang fel vé te len tör té nõ fel hasz ná -
lá sá nak jog dí ja a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 8%-a, vagy a
PPD 11%-a kö zül a ma ga sabb összeg, de leg alább a hor do -
zó tí pu sa és a ze ne fel hasz ná lás ide je sze rin ti, az 1.1. pont -
ban a CD-re, il let ve az MC-re meg ál la pí tott jog díj mi ni -
mum 75%-a fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a hor do zó tel jes le -
ját szá si ide jé nek ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült
meg ál la pí tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a hor do zó tel jes le ját szá -
si ide jé hez vi szo nyí tott (pro rata) ze ne fel hasz ná lá si idõ tar -
tam ará nyá ban fizetendõ meg.

1.4. Ka ra o ke-fel vé telt tar tal ma zó CD-, DVD-le mez
ese tén mû ven ként és pél dá nyon ként 50 Ft jog díj fi ze ten dõ.

1.5. PC-ala pú ze ne gé pek (ju ke box, mu sic box stb.)

– me rev le me zén tá rolt hang fel vé te lek ese tén: mû ven -
ként és rög zí té sen ként 110 Ft,

– me rev le me zén tá rolt ka ra o ke hang fel vé te lek ese tén
mû ven ként és rög zí té sen ként 150 Ft

jog díj fi ze ten dõ.

1.6. Mi di-fi le for má tum ban tör té nõ ze ne rög zí tés és ter -
jesz tés ese tén a szám lá val iga zolt brut tó ár be vé tel 10%-a,
de leg alább mû ven kén 35 Ft jog díj fi ze ten dõ.

2. CD-ROM

Ze nét tar tal ma zó CD-ROM ese tén meg kez dett ze nei
per cen ként 5 Ft jog díj fi ze ten dõ.

3. VHS, CD-Vi deó

a) El sõ sor ban ze nei tar tal mú (kon cert, ze nés port ré,
klip stb.) fil mek ese té ben:

a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a
kö zül a ma ga sabb összeg, de leg alább a ze ne fel hasz ná lás
ide je sze rint az 1.1. pont ban az MC-re meg ál la pí tott jog -
díj mi ni mum fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a film tel jes le ját -
szá si ide jé nek ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült meg -
ál la pí tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a film tel jes le ját szá si ide jé -
hez vi szo nyí tott (pro rata) zenefelhasználási idõtartam
arányában fizetendõ meg.

b) Já ték- és egyéb fil mek ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 4%-a, vagy a PPD 5,5%-a

kö zül a ma ga sabb össze gû, de leg alább az aláb bi ak sze rin -
ti jog díj mi mi mum fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a film tel jes
le ját szá si ide jé nek ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült
meg ál la pí tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a film tel jes le ját szá si
ide jé hez vi szo nyí tott (pro rata) ze ne fel hasz ná lá si idõ tar -
tam ará nyá ban fi ze ten dõ meg.

Tel jes le ját szá si idõ Jog díj

30’-ig 30 Ft
30’ fe lett, 60’-ig 50 Ft
60’ fe lett, 90’-ig 60 Ft
90’ fe lett, 120’-ig 80 Ft
120’ fe lett 100 Ft



4. DVD-Vi deó

a) El sõ sor ban ze nei tar tal mú (kon cert, ze nés port ré,
klip stb.) DVD ese té ben:

a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a
kö zül a ma ga sabb összeg, de leg alább a ze ne fel hasz ná lás
ide je sze rint az 1.1. pont ban a CD-re meg ál la pí tott jog díj -
mi ni mum fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a DVD tel jes le ját szá -
si ide jé nek ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült meg ál la -
pí tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a DVD tel jes le ját szá si ide jé hez
vi szo nyí tott (pro rata) ze ne fel hasz ná lá si idõ tar tam ará nyá -
ban fi ze ten dõ meg.

b) Já ték- és egyéb fil me ket tar tal ma zó DVD ese té ben:
a fo gyasz tói (áfa nél kü li) ár 4%-a, vagy a PPD 5,5%-a

kö zül a ma ga sabb össze gû, de leg alább az aláb bi ak sze rin ti 
jog díj mi ni mum fi ze ten dõ. E jog díj mér ték a DVD tel jes le -
ját szá si ide jé nek ze ne fel hasz ná lá sát ala pul véve ke rült
meg ál la pí tás ra; a fi ze ten dõ jog díj a DVD tel jes le ját szá si
ide jé hez vi szo nyí tott (pro rata) ze ne fel hasz ná lá si idõ tar -
tam ará nyá ban fi ze ten dõ meg.

Tel jes le ját szá si idõ Jog díj

30’-ig 40Ft

30’ fe lett, 60’-ig 75 Ft

60’ fe lett, 90’-ig 100 Ft

90’ fe lett, 120’-ig 120 Ft

120’ fe lett 150 Ft

II. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. Nem ön ál ló ter jesz tés re szánt (pl. lap mel lék let), ill.
spe ci á lis célú hor do zók má so lá sa/több szö rö zé se ese tén fi -
ze ten dõ me cha ni kai jog dí jat az ARTISJUS a ha son ló fel -
hasz ná lá sok el ve i nek a figye lembe véte lével esetenként
állapítja meg.

2. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak
a hor do zók tel jes ze nei anya gá nak szer zõi jogi vé dett sé gét
ala pul véve ke rül tek meg ál la pí tás ra. Nem-vé dett ze ne mû -
vek fel hasz ná lá sa ese tén a fi ze ten dõ jog díj az összes fel -
hasz nált ze ne mû vé dett sé gé nek ará nyá hoz iga zo dik.

3. A je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si en -
ge dély meg adá sa a jog díj meg fi ze té sé tõl függ. En ge dély
nél kü li vagy az en ge dély ha tá ra it túl lé põ fel hasz ná lás ese -
tén a ké se del mi ka mat fi ze té sé nek kez dõ idõ pont ja a több -
szö rö zés meg tör tén té nek idõ pont ja.

4. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel
egy idõ ben szer zi meg.

5. Az ARTISJUS a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló
ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két
mind a fel hasz ná ló szék he lyén, illetve te lep he lyén, mind a
több szö rö zés és a rak tá ro zás, hely szí nén el len õriz he ti.

6. A jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg -
ha tá ro zott ese ti, té te les vagy %-os szer zõi jog díj-fi ze tést elõ -
író fel hasz ná lá si szer zõ dés he lyett az ARTISJUS az olyan
fel hasz ná ló val, amely nek (aki nek) az  ARTISJUS-szal szem -
ben jog díj tar to zá sa nincs, a hang fel vé te lek, illetve vi de ón,
DVD-n több szö rö zött film al ko tá sok na gyobb cso port já nak,
fo lya ma tos több szö rö zé sét, ter jesz té sét és idõ sza ki for gal mi
el szá mo lást en ge dé lye zõ fel hasz ná lá si szer zõ dést is köt het,
ha az érin tett fel hasz ná ló

– hu za mo sabb ide je jog sze rû hang fel vé tel (illet ve
 video-, DVD-) -ki adói gya kor la tot folytat,

– fo lya ma to san nagy szá mú hang fel vé telt (illet ve vi de ót,
DVD-t) hoz for ga lom ba,

– a fel hasz ná lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mér té kû,
a jog díj meg fi ze té sét biz to sí tó óvadékot nyújt,

– az e pont sze rin ti fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét
a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és
en nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs
mér té ke lehetõvé és indokolttá teszi.

Az e pont sze rin ti fel hasz ná lá si szer zõ dé sek meg kö té se
so rán az érin tett fel hasz ná lók kö zött in do ko lat lan meg kü -
lön böz te tést nem le het al kal maz ni, azaz azo nos fel té te lek
mel lett azo nos kedvezményeket kell biztosítani.

7. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak
az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát is tar -
tal ma zó összeg ben kell megfizetni.

8. Je len jog díj köz le mény ha tá lya: 2006. ja nu ár
1.–2007 de cem ber 31.

III. VÉDJEGYHASZNÁLATI ENGEDÉLY,
JOGKEZELÉSI ADATOK VÉDELME

1. Véd jegy hasz ná la ti en ge dély

Az ARTISJUS a je len jog díj köz le ménnyel érin tett Ma -
gyar or szá gon ki adott va la mennyi ze nés hang fel vé tel
(vinyl, MC,CD,DVD) Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör -
té nõ több szö rö zé sé nek és/vagy for ga lom ba ho za ta lá nak
szer zõi en ge dé lye zé sé vel össze füg gés ben in gye ne sen nem 
ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti en ge délyt ad a fel hasz ná ló -
nak az „ARTISJUS” véd jegy hasz ná la tá ra. Az ARTISJUS
véd jegy a je len pon tok sze rin ti hasz ná lat so rán – az el len -
ke zõ bi zo nyí tá sá ig – iga zol ja az en ge dé lye zett fel hasz ná -
lást, to váb bá jog ke ze lé si adat nak is mi nõ sül [Szjt. 96.  §
(2) be kez dés], amely nek jo go su lat lan el tá vo lí tá sa, meg -
vál toz ta tá sa szer zõi jogi és bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé -
nyek kel jár.

Kül föl dön tör té nõ me cha ni kai en ge dé lye zés ese tén a
bel föl di mû ve ket tar tal ma zó vagy egyéb ként nyilván -
valóan a bel föl di for gal ma zás cél já ra – akár a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén, akár azon kí vül – több szö rö zött
hang fel vé te lek re a ho log ra mos cím ke szin tén kö te le zõ en
al kal ma zan dó. Ez eset ben a cím ke át vé te lé re a hang fel vé -
tel-ki adó/for gal ma zó ak kor jo go sult, ha az adott hang fel -
vé tel re néz ve a me cha ni kai kö zös jog ke ze lõ szer ve zet
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egye di leg be azo no sít ha tó fel hasz ná lá si en ge dé lyét és a
jog díj meg fi ze té sé rõl  szóló hi telt ér dem lõ iga zo lá sát be -
mu tat ja az AR TIS JUS-nak.

2. A véd jegy hor do zó ja

A véd je gyet az ARTISJUS ál tal ki bo csá tott, a fel hasz -
ná ló nak té rí tés men te sen, a fel hasz ná lá si, il let ve véd jegy -
hasz ná la ti en ge dély ben (pl. hang fel vé tel-ki adást en ge dé -
lye zõ szer zõ dés ben) meg ha tá ro zott pél dány szám ban hasz -
ná la tá ba adott ho log ra mos cím ke hor doz za. A védjegyet
hordozó címke az ARTISJUS tulajdona.

3. A véd jegy és a hor do zó hasz ná la ta

A fel hasz ná ló a véd je gyet hor do zó cím két a hang fel vé -
tel for ga lom ba ho za ta lát meg elõ zõ en jo go sult és kö te les
egyéb jog ke ze lé si adat vagy áru jel zõ ész le lé sét nem aka -
dá lyo zó mó don a hang fel vé telt tar tal ma zó hor do zó kül sõ
fe lü le tén a cím ke sé rü lé se nél kül el tá vo lít ha tat la nul el he -
lyez ni (fel ra gasz ta ni), egyéb kör ben a véd je gyet nem hasz -
nál hat ja. A véd jegy hasz ná la tát har ma dik sze mély nek nem 
en ge dé lyez he ti, és a hor do zón el nem he lye zett (fel nem
ra gasz tott) ho log ra mos cím két har ma dik sze mély bir to ká -
ba/hasz ná la tá ba nem ad hat ja. A véd jegy hasz ná la tá ért
(a ho log ra mos cím ké ért) sem a fel hasz ná ló, sem más sze -
mély el len ér té ket nem kér het, és nem fo gad hat el. A véd -
jegy hasz ná la ti en ge dély idõ be li ha tá lya az en ge dé lye zett
fel hasz ná lás tar ta má hoz iga zo dik.

4. Szer zõi hang fel vé tel-ki adás

A szer zõi hang fel vé tel-ki adás alap ján for ga lom ba ho -
zott hang fel vé te lek re az 1–3. pont ban meg ha tá ro zott ren -
del ke zé se ket az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni:

Szer zõi hang fel vé tel-ki adás ese té ben az ARTISJUS a
szer zõ hasz ná la tá ba adja a véd je gyet hor do zó ho log ra mos
cím két

– az írás ba fog lalt véd jegy hasz ná la ti en ge dély hez kap -
cso ló dó an,

– a szer zõ ál tal írás ban be je len tett pél dány szám ban,
– pél dá nyon ként 10 Ft + áfa díj el le né ben.
A díj a szer zõt a hang fel vé tel ma gán cé lú má so lá sá ra te -

kin tet tel a Fel osz tá si Sza bály zat sze rint meg il le tõ (ún. üres 
ka zet ta) jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada tok rög zí -
té se és ke ze lé se fe jé ben jár.

5. A véd jegy hor do zó hasz ná la tá nak kez dõ idõ pont ja

Az ARTISJUS véd je gyét hor do zó ho log ra mos cím ke
hasz ná la ti kö te le zett ség kez dõ idõ pont ja: 2004. ja nu ár 1.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat és a 
fel hasz ná lás egyéb fel té te le it az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se
alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 25.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
 k ö z l e m é n y e

(R-TV 06–07)
rádió- vagy televízió-mûsorok egyidejû

továbbközvetítéséért, valamint az irodalmi 
és zenemûvek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb

módon a nyilvánossághoz történõ közvetítéséért
fizetendõ szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás

engedélyezésének egyéb feltételeirõl

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI.
tör vény 16.  § (1) be kez dé sé ben, 26.  § (1)–(7) be kez dé sé -
ben, 26.  § (8) be kez dés elsõ mon da tá ban, 27.  §-ban, 28.  §
(2) és (3) be kez dé sé ben, 90.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint
92.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt rendelkezések alapján –

– a szer zõk, az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ -
ál lí tók ja vá ra a 28.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, to váb bá a
77.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott jo -
gok te kin te té ben a Film JUS, Film szer zõk és Elõ ál lí tók
Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té vel, a HUNGART Vi zu á lis
Mû vé szek Kö zös Jog ke ze lõ Tár sa sá ga Egye sü let tel, a Ma -
gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel, va la mint a Mû vé -
sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé -
dõ Iro dá já val egyet ér tés ben – a rá dió- vagy te le ví zió-szer -
ve zet, il let ve a sa ját mû sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út -
ján vagy más ként köz ve tí tõ mû so rá ban su gár zott, il let ve
köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás -
sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don – az ere de ti hez ké -
pest más szer ve zet köz be ik ta tá sá val – a nyil vá nos ság hoz
tör té nõ egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve -
tí té se en ge dé lye zé sé nek fel té te le it és az en nek fe jé ben fi -
ze ten dõ szer zõi és szom szé dos jogi jog dí ja kat (a továb -
biak ban: jog díj), va la mint

– az írók, a ze ne szer zõk és a szö veg írók ja vá ra – a szín -
pad ra szánt iro dal mi mû vek és a ze ne drá mai mû vek vagy
je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro -
dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra szánt 
szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) fel hasz ná lá sa ki vé te lé -
vel – a már nyil vá nos ság ra ho zott mû vek su gár zá sa en ge -
dé lye zé sé nek fel té te le it és az en nek fe jé ben fi ze ten dõ szer -
zõi jog dí ja kat
az aláb bi ak ban ál la pít ja meg:
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I. Fejezet

Sugárzott rádió- vagy televízió-mûsorok egyidejû
továbbközvetítését, illetve nyilvánossághoz közvetítését

végzõ szervezetek által fizetendõ jogdíjak

1. A kö zön ség kö ré ben köz vet le nül is fog ha tó rá dió- és
te le ví zió-mû so rok Szjt. 28.  § (2) be kez dé se sze rin ti to -
vább köz ve tí té se fe jé ben fizetendõ jogdíjak.

A rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját mû -
sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként köz ve -
tí tõ szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let ve nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí tett mû vek nek vál to zat lan, cson kí tat lan, to -
vább su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don tör té nõ
to vább köz ve tí té sét vég zõ, az ere de ti nyil vá nos ság hoz
köz ve tí tõ (rá dió- vagy te le ví zió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ
szer ve ze tek (pl. ún. ká bel szer ve ze tek), szer ve ze ti for má -
juk ra te kin tet nél kül, az egyes csatlakozott háztartások
(elõfizetõk) részére továbbközvetített rádió- és
televíziómûsorok után

a) leg fel jebb 500 csat la ko zott ház tar tá sig:

te le ví zió-mû so ron ként 1,52 Ft/hó/csat la ko zott 
ház tar tás

rá dió mû so ron ként 0,60 Ft/hó/csat la ko zott 
ház tar tás

b) 500-nál több csat la ko zott ház tar tás ese tén:

te le ví zió-mû so ron ként 3,74 Ft/hó/csat la ko zott
ház tar tás

rá dió mû so ron ként 1,52 Ft/hó/csat la ko zott
ház tar tás

de – mind az a), mind a b) ese té ben – csat la ko zott ház tar tá -
son ként leg alább 8,27 Ft/hó össze gû jog dí jat kö te le sek
fizetni.

c) Ha a csat la ko zott ház tar tá sok szá ma a miatt, hogy a
mû so rok egy ide jû, vál to zat lan to vább köz ve tí té se nem ve -
ze ték út ján, ha nem a nyil vá nos ság hoz to vább köz ve tí tés re
al kal mas egyéb esz köz zel vagy mó don tör té nik vagy
egyéb ok ból (pl. azért, mert a to vább köz ve tí tés nek nin cse -
nek elõ fi ze tõi) nem ál la pít ha tó meg, vagy a to vább köz ve -
tí tés fe jé ben a kö zön ség tag jai nem a to vább köz ve tí tett
mû so rok szá má hoz (mû sor cso ma gok hoz) iga zo dó dí jat fi -
zet nek, ak kor a to vább köz ve tí tés sel el ér he tõ ház tar tás -
szám, il let ve a to vább köz ve tí tés, mint szol gál ta tás igény -
be vé te lé nek mér té ké re vo nat ko zó egyéb ada tok (pl. a mû -
so rok hoz való tény le ges hoz zá fé rés ada tai) ala pul vé te lé -
vel az 1. a), il let ve 1. b) pont ban a meg fe le lõ idõ szak ra
meg ha tá ro zott jog dí jak kö zül az ala cso nyabb össze gû jog -
dí jat kell megfizetni.

2. A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tést vég zõ szer ve zet hez
kó dol tan ér ke zõ rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok kód ol dás
után vagy (át)kó dol tan tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té -

se fe jé ben az Szjt. 26.  § (3) és (4) be kez dé se alap ján a ká -
bel szer ve ze tek által fizetendõ szerzõi jogdíjak.

A rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját mû -
sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként köz ve -
tí tõ szer ve ze tek mû so rá ban kó dol tan su gár zott, il let ve
nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû vek nek, kód ol dás után
vagy (át)kó dol tan, to vább su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy
egyéb mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét vég zõ, 
az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy te le ví -
zió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve ze tek (pl. ún. ká bel -
szer ve ze tek), szer ve ze ti for má juk ra te kin tet nél kül, az
egyes csat la ko zott ház tar tá sok (elõ fi ze tõk) ré szé re az ál ta -
luk nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett rá dió- és te le ví zió-mû so -
rok ban fel hasz nált, már nyil vá nos ság ra ho zott iro dal mi és
ze ne mû vek (ún. kis jo gos mû vek) nyil vá nos ság hoz köz ve -
tí té se fejében

a) leg fel jebb 500 csat la ko zott ház tar tá sig:

te le ví zió-mû so ron ként 0,70 Ft/hó/csat la ko zott
ház tar tás

rá dió mû so ron ként 0,29 Ft/hó/csat la ko zott
ház tar tás

b) 500-nál több csat la ko zott ház tar tás ese tén:

te le ví zió-mû so ron ként 1,75 Ft/hó/csat la ko zott
ház tar tás

rá dió mû so ron ként 0,70 Ft/hó/csat la ko zott
ház tar tás

de – mind az a), mind a b) ese té ben – csat la ko zott ház tar tá -
son ként leg alább 3,93 Ft/hó össze gû szer zõi jog dí jat kö te -
le sek fizetni.

II. Fejezet

Sugárzás és egyéb nyilvánossághoz közvetítés 
[kivéve a 26.  § (8) bekezdés második mondatában

szabályozott lehívásra hozzáférhetõvé tétel] fejében 
az Szjt. 27.  §-a alapján fizetendõ jogdíjak

1. A rá dió- és te le ví zió-szer ve ze tek a szín pad ra szánt
iro dal mi mû vek és a ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik, il -
let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és 
a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra szánt szép iro dal mi
mû vek (pl. re gé nyek) ki vé te lé vel már nyil vá nos ság ra ho -
zott iro dal mi és ze ne mû vek (ún. kis jo gos mû vek) is mé telt
su gár zá si célú rög zí té sé ért [Szjt. 26.  § (6) be kez dés] és su -
gár zá sá ért [Szjt. 26.  § (1) be kez dés má so dik mon dat,
(2) be kez dés, (3) és (4) be kez dés] költ ség ve té si tá mo ga tá -
suk 1%-ának, to váb bá elõ fi ze tõi díj be vé te le ik 2%-ának,
va la mint rek lám- és szpon zo rá ci ós be vé te le ik 4%-ának
meg fe le lõ együt tes össze gû, de leg alább 10 000 Ft/hó szer -
zõi jog dí jat kö te le sek fizetni.
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2. Az Szjt. 26.  § (7) be kez dé se, (8) be kez dé se elsõ
mon da ta ér tel mé ben a II. 1. pont ban meg ha tá ro zott mû ve -
ket mû sor szám má, il let ve mû sor rá szer kesz tõ, il let ve a
nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ szer ve zet:

2.1. a II. 1. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jat kö -
te les fi zet ni, ha a mû sort nem su gár zás sal [Szjt. 26.  §
(1)–(6) be kez dés], ha nem ve ze ték út ján te szi a nyil vá nos -
ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé (cablecasting);

2.2. a II. 1. pont ban meg ha tá ro zott, de leg alább
7000 Ft/hó szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni, ha a mû sort
nem su gár zás sal [Szjt. 26.  § (1)–(6) be kez dés], nem ve ze -
ték út ján, ha nem bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó -
don – ide ért ve szá mí tó gé pes, il let ve elekt ro ni kus hír köz lé -
si há ló zat igény be vé te lét – te szi a nyil vá nos ság számára
hozzáférhetõvé (pl. önálló webcasting).

A je len 2.2. pont ba fog lalt díj sza bá si ren del ke zés ki ter -
jed azok ra az ese tek re, ami kor a kö zön ség tag ja a mû sort
szer kesz tõ, il let ve a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ szer ve zet
(vagy bár me lyi kük köz re mû kö dõ je) ál tal meg ha tá ro zott
bár mely szem pont sze rint, akár a mû sor nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sét meg elõ zõ en vagy az zal egy idõ ben, akár a
már nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû sor szá mok ar chí vu -
má ból vá lo gat hat a mû sort al ko tó mû sor szá mok kö zül, fel -
té ve, hogy a ki vá lo ga tott mû sor szá mok mû sor ként (mû -
sor szá mok fo lya ma ként) ér zé kel he tõ ek, és a szol gál ta tás
nem terjed ki arra, hogy a közönség tagja az érzékelt
mûsorszámokról tartós másolatot készíthessen.

A je len 2.2. pont ba fog lalt díj sza bá si ren del ke zés nem
vo nat ko zik azok ra a kü lön jog díj köz le mény ben meg ha tá -
ro zott ese tek re, ha mû ve ket le hí vás ra tesz nek a nyil vá nos -
ság számára hozzáférhetõvé.

3. Az Szjt. 26.  § (8) be kez dés elsõ mon da ta ér tel mé ben
a rá dió- és te le ví zió-szer ve ze tek a II. 1. pont ban meg ha tá -
ro zott mû vek nek a su gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes
há ló zat vagy elekt ro ni kus hír köz lé si há ló zat igény be vé te -
lé vel is tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért (,,si mul -
cas ting”) a II. 1. pont sze rint fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe -
lül an nak 5%-át kö te le sek fi zet ni, ha a nyil vá nos ság hoz
köz ve tí tést a rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet nyújt ja, az ál -
ta la meg ha tá ro zott, a su gár zott mû so ré val azo nos vagy a
je len pont sze rin ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés cél já ra
hasz nált el ne ve zés sel (meg je lö lés sel), és a kö zön ség tag ja
e szol gál ta tá sért el len ér té ket nem fi zet. A je len pont ha tá -
lya nem ter jed ki az I. 1. c) pont ban meg ha tá ro zott ese -
tekre.

4. A II. 1. és II. 2. pont sze rin ti szer ve ze tek – ha a fe lek
rö vi debb ha tár idõ ben nem ál la pod nak meg – ne gyed éven -
te, a nap tá ri hó na pot kö ve tõ hó 15. nap já ig kö te le sek a
tény le ge sen su gár zott, il let ve a nyil vá nos ság hoz egyéb
mó don köz ve tí tett mû sor szá mok ról és a mû sor szá mok ban
fel hasz nált ze ne- és iro dal mi mû vek rõl, vagy az
ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány al kal -
ma zá sá val vagy más, a fe lek ál tal kö tött su gár zá si (nyil vá -

nos ság hoz köz ve tí té si) szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó -
don (for má tum ban) – a II. 2.2. pont sze rin ti szer ve ze tek
ese té ben elekt ro ni kus for má tum ban – ada tot szol gál tat ni
[Szjt. 92.  § (5) be kez dés].

5. A II. 1–II. 3. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jak
meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy az iro dal mi és ze -
ne mû vek nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek je len jog díj köz -
le mény sze rin ti en ge dé lye zé se nem ter jed ki a szín pad ra
szánt iro dal mi és ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik, il let -
ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a
na gyobb ter je del mû nem szín pad ra szánt szép iro dal mi
mû vek (pl. re gé nyek) nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, és
az iro dal mi és ze nei nagy jog fo gal ma alá tar to zó egyéb ze -
ne- és iro dal mi mû vek su gár zá sá nak és egyéb nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé sé re, va la mint a zene
rek lám cél ra tör té nõ rög zí té sé nek (hang fel vé te lé nek), va la -
mint meg vál toz ta tá sá nak, át dol go zá sá nak en ge dé lye zé sé -
re, amely re néz ve a fel hasz ná lók az egyes szer zõk kel vagy
más iga zolt jo go sul tak kal köz vet le nül kö te le sek meg ál la -
pod ni.

III. Fejezet

Közös rendelkezések

1. Az Szjt. 26.  § alap ján a je len jog díj köz le mény ér tel -
mé ben rá dió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet nek a sa ját mû sort
a nyil vá nos ság hoz föl di vagy mû hol das su gár zás, il let ve
ve ze ték út ján vagy egyéb mó don átvivõ szervezeteket kell
érteni.

2. A je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si en -
ge dély meg adá sa a jog díj meg fi ze té sé tõl függ. A fel hasz -
ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer -
zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt meg fi ze tett jog -
díj, il let ve jog díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett
jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû fel hasz ná lá si
en ge délyt szerez.

3. A je len jog díj köz le mény ben em lí tett rek lám- és
szpon zo rá ci ós be vé te len a bár mi lyen for rás ból szár ma zó
mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val vagy te vé -
keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat ér te ni kell,
ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá -
lyok ér tel mé ben ki ter jed.

4. Ha a fel hasz ná ló val vagy fel hasz ná lói ér dek-kép vi -
se le ti szer ve zet tel kö tött áta lány jog dí jat tar tal ma zó szer -
zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik, a jog díj (jog díj rész let) ki -
szá mí tá sá hoz szük sé ges el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven -
ként, a jog díj pe dig a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap -
já ig ese dé kes.
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5. Az ARTISJUS a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló
ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két a
hely szí nen el len õriz he ti.

6. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott, te vé -
keny sé gü ket meg kez dõ szer ve ze tek jog dí ja – mû kö dé sük
elsõ nap tá ri évé ben – ki zá ró lag be ru há zá si célú, nem a mû -
kö dés fo lya ma tos költ sé ge it fe de zõ költ ség ve té si tá mo ga -
tá suk és egyéb, meg fe le lõ szám vi te li bi zony lat tal iga zolt
be ru há zá si és/vagy tár gyi esz köz-be szer zé si költ sé ge ik
össze gé vel csök kent he tõ. A csök ken tés nem ha lad hat ja
meg a fi ze ten dõ jog díj mér té ké nek 50%-át. E jog díj ked -
vez ménnyel együtt más jog díj ked vez mény nem ad ha tó.

7. A je len tõs fel hasz ná lók kal, il let ve a fel hasz ná lók
kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré -
szét meg fele lõen kép vi se lõ or szá gos ér dek-kép vi se le ti
szer ve ze tek kel a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé -
se i ben meg ha tá ro zott té te les vagy %-os szer zõi jog díj fi ze -
tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel -
hasz ná lá si szer zõ dést is köthet. Átalánydíjas felhasználási
szerzõdés csak akkor köthetõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak jog díj tar to zá sa nincs, 
és a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó adat- (pl. mû sor)
köz lé si kö te le zett sé gé nek az Szjt. 92.  § (5) be kez dés re
figyelemmel eleget tett,

– az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a
fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, a fel hasz nált mû vek sa -
já tos, a je len Jog díj köz le mény ben sza bá lyo zott fel hasz ná -
lás sal érin tett mû vek ti pi kus össze té te lé tõl való je len tõs el -
té ré se, vagy a fel hasz ná lás és en nek foly tán a fel hasz ná ló
ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók 
je len tõs ré szé nek azo nos or szá gos ér dek-kép vi se le ti
szerv ben való ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti
szerv fel hasz ná lá si szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló jog sza -
bály- és alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és
in do kolt tá te szi.

Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az áta lány szer -
zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az egyen lõ bá nás -
mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem le het al -
kal maz ni, azaz azo nos fel té te lek mel lett azonos
kedvezményeket kell biztosítani.

Or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az
eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az ér dek-kép vi se le ti
szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) jog díj fi ze té sé ért
meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin tett fel hasz ná -
lók ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez
szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel hasz nált
mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és
az AR TIS JUS-nak to váb bít ja, és/vagy a jogdíjfizetési
kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

8. A je len jog díj köz le mény ben nem meg ha tá ro zott fel -
hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett jog díj mér té kek el ve i nek és
ará nya i nak al kal ma zá sá val az ARTISJUS ál tal ese ten ként
megállapított jogdíj fizetendõ.

9. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy a
je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok
so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt
meg tör té nik.

10. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí -
jak az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát is
tar tal ma zó összeg ben kell megfizetni.

11. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog díj köz le mény 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2007. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * * 

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott jog dí ja kat az Szjt.
90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 25.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

k ö z l e m é n y e

(Sz06–07)
az elõadások szervezõi számára az irodalmi 

és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának
engedélyezése fejében fizetendõ szerzõi jogdíjakról,

valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb
feltételeirõl

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI.
tör vény (Szjt.) 16.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  § (2) be kez dé -
sé ben, 25.  § (1), (4), (5), (6) be kez dé sé ben, 90.  § (1) be kez -
dé sé ben, va la mint 92.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zé sek alap ján, to váb bá a je len jog díj köz le mény I. fe je zet
2. pont já ban és II. fe je zet 2. és 3. pont já ban meg ha tá ro zott
fel hasz ná lá sok ra az Szjt. 77.  §-ban fog lalt jo gok tekinte -
tében a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel
(MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge
Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val (MSZSZ-EJI) egyet ér -
tés ben az iro dal mi és ze ne mû vek nem szín pa di nyil vá nos
elõ adá sá nak szer ve zõi szá má ra a nyil vá nos elõ adá sok en -
ge dé lye zé se fe jé ben fi ze ten dõ aláb bi szer zõi jog dí ja kat,
va la mint a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it ál la pít ja meg:
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I. Fejezet

A NYILVÁNOS ELÕADÁSOK SZERVEZÕI ÁLTAL
FIZETENDÕ JOGDÍJAK

1. Kon cert

A kon cert re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
a) Fo gal ma: olyan ze nei elõ adás, amely re a kö zön ség a 

zene hall ga tá sa cél já ból gyû lik össze, és amely elõ adá son
a zene fõ szol gál ta tás ként ke rül felhasználásra.

b) Jog díj mér té ke: az áfá val csök ken tett be vé tel 9%-a,
de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a
be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény
7/a) pont já ban meg ál la pí tott szerzõi jogdíj mértéke.

c) El szá mo lás:
A szer zõi jog díj rész be ni elõ re tör té nõ meg fi ze té sét ma -

gá ban fog la ló rész let fi ze té si meg ál la po dás ese tén leg ké -
sõbb az elõ adást (ren dez vényt) meg elõ zõ 3 nap pal kell a
szer zõi jog díj elsõ rész le tét meg fi zet ni. A szer ve zõ 3 nap -
pal a kon cert után vagy a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott
egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul szol gá ló
ira to kat be csa tol ni. A szer ve zõ a be lé põ je gye ket – el len -
õriz he tõ nyil ván tar tá sai alap ján – a szám vi te li jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott szi go rú szám adá sú bi zony lat ként
kö te les ke zel ni. Amennyi ben a szer ve zõ be je len té si kö te -
le zett sé gé nek ön ként nem tesz ele get, az ARTISJUS kér -
he ti a szer ve zõ bi zony la ta it, vagy elõ ze tes egyez te tést
köve tõen be te kint het a kon cert tel kap cso la tos el szá mo lá -
sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to kat írás be li fel szó lí -
tás után sem nyújt ják be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren -
del ke zé sé re álló ada tok alap ján ál la pít ja meg a fi ze ten dõ
szerzõi jogdíjat.

d) Mér sék lé sek:
d/1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá ma

az 50%-ot meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az
áfát nem tar tal ma zó bevétel 6%-a.

d/2. A ren dez vény szer ve zõ je az aláb bi ked vez mé nyek -
ben ré sze sül het:

Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát
meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal kö tött jog díj rész let fi ze té -
si meg ál la po dás sze rint vál lal ja a vár ha tó be vé tel alap ján
szá mí tott szer zõi jog díj 50%-ának elsõ szer zõi jog díj rész -
let ként történõ megfizetését,

d/2.1. és a 2005. évi ren dez vé nyei után 2005. év ben fi -
ze tett szer zõi jog díj össze ge nem éri el az 1 800 000 Ft-ot
20% ked vez mény ben részesül;

d/2.2. és az ál ta la 2005. évi ren dez vé nyei után 2005. év -
ben fi ze tett szer zõi jog díj ked vez mény nél kül szá mí tott
össze ge el éri vagy meghaladja az

1 800 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 6%,
= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 4,5%
2 800 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 5,5%,

= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -
dõ szer zõi jog díj mér ték: 3,7%

3 800 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 5%
= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 3,2%
A d/2.1. és d/2.2. pon tok ban meg ha tá ro zott ked vez mé -

nyek együtt nem al kal maz ha tó ak.
e) Mû sor köz lés:
A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést 

adni a kö vet ke zõ tartalommal:
– a fel hasz nált mû címe,
– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.

A mû sor köz lést a kon cer tet (so ro zat ren dez vény ese tén
az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer ve zõ 
benyújtani.

2. Disz kó, bál, össz tánc

A disz kó ra, bál ra, össz tánc ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza -
bá lyok

a) Fo gal ma: olyan ren dez vény, ahol a kö zön ség szer -
kesz tett, vá lo ga tott le mez be mu ta tás vagy élõ elõ adás út ján 
nyúj tott ze ne szol gál ta tás mellett táncolhat.

b) Jog díj mér té ke: az áfá val csök ken tett be vé tel 8%-a,
de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a
be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény
7/a) pont já ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj mér té ke.

c) El szá mo lás:
A szer zõi jog díj rész be ni elõ re tör té nõ meg fi ze té sét ma -

gá ban fog la ló rész let fi ze té si meg ál la po dás ese tén leg ké -
sõbb az elõ adást (ren dez vényt) meg elõ zõ 3 nap pal kell a
szer zõi jog díj elsõ rész le tét meg fi zet ni. A szer ve zõ 3 nap -
pal a ren dez vény után, vagy a meg ál la po dás ban meg ha tá -
ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul
szol gá ló ira to kat be csa tol ni. A szer ve zõ a be lé põ je gye ket
– el len õriz he tõ nyil ván tar tá sai alap ján – a szám vi te li jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szi go rú szám adá sú bi zony -
lat ként kö te les ke zel ni. Amennyi ben a szer ve zõ be je len té -
si kö te le zett sé gé nek ön ként nem tesz ele get, az ARTISJUS 
kér he ti a szer ve zõ bi zony la ta it, vagy elõ ze tes egyez te tést
köve tõen be te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá -
mo lá sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to kat írás be li fel -
szó lí tás után sem nyújt ják be ha tár idõ re, az ARTISJUS a
ren del ke zé sé re álló ada tok alap ján ál la pít ja meg a fi ze ten -
dõ szerzõi jogdíjat.

d) Mér sék lé sek:
Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát

meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal kö tött jog díj rész let fi ze té -
si meg ál la po dás sze rint vál lal ja a vár ha tó be vé tel alap ján
szá mí tott szer zõi jog díj 50%-ának elsõ szer zõi jog díj rész -
let ként tör té nõ meg fi ze té sét, és a 2005. évi ren dez vé nyei
után 2005. év ben fi ze tett szer zõi jog díj össze ge nem éri el
a 3 800 000 Ft-ot 20% ked vez mény ben ré sze sül.
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3. Tánc ház

A tánc ház ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

a) Fo gal ma: Olyan ren dez vény, ahol a kö zön ség élõ
nép ze né re, il let ve nép ze nei fel dol go zás ra épü lõ ze ne szol -
gál ta tás mellett táncol.

b) Jog díj mér té ke: áfá val csök ken tett be vé tel 8%-a, de
a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a be lé -
põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény
7/a) pont já ban meg ál la pí tott szerzõi jogdíj mértéke.

c) El szá mo lás:

A szer zõi jog díj rész be ni elõ re tör té nõ meg fi ze té sét ma -
gá ban fog la ló rész let fi ze té si meg ál la po dás ese tén leg ké -
sõbb az elõ adást (ren dez vényt) meg elõ zõ 3 nap pal kell a
szer zõi jog díj elsõ rész le tét meg fi zet ni. A szer ve zõ 3 nap -
pal a ren dez vény után, vagy a meg ál la po dás ban meg ha tá -
ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul
szol gá ló ira to kat be csa tol ni. A szer ve zõ a be lé põ je gye ket
– el len õriz he tõ nyil ván tar tá sai alap ján – a szám vi te li jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szi go rú szám adá sú bi zony -
lat ként kö te les ke zel ni. Amennyi ben a szer ve zõ be je len té -
si kö te le zett sé gé nek ön ként nem tesz ele get, az ARTISJUS 
kér he ti a szer ve zõ bi zony la ta it, vagy elõ ze tes egyez te tést
köve tõen be te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá -
mo lá sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to kat írásbeli
felszólítás után sem nyújtják be határidõre, az ARTISJUS
a rendelkezésére álló adatok alapján állapítja meg a
fizetendõ szerzõi jogdíjat.

d) Mér sék lés:

d/1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá ma
a 33%-ot meg ha lad ja, de 66%-nál ke ve sebb, úgy a fi ze ten -
dõ szer zõi jog díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 5%-a. Ha
egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá ma a 66%-ot
meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát nem
tartalmazó bevétel 2%-a.

d/2. Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar -
tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal kö tött jog díj rész let -
fi ze té si meg ál la po dás sze rint vál lal ja a vár ha tó be vé tel
alap ján szá mí tott szer zõi jog díj 50%-ának elsõ szer zõi jog -
díj rész let ként tör té nõ fi ze té sét, és a 2005. évi ren dez vé -
nyei után 2005. év ben fi ze tett szer zõi jog díj össze ge nem
éri el a 3 800 000 Ft-ot 20% kedvezményben részesül.

e) Mû sor köz lés:

A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést 
adni a kö vet ke zõ tartalommal:

– a fel hasz nált mû címe,

– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.

A mû sor köz lést, a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese -
tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer -
ve zõ benyújtani.

4. Mû so ros elõ adás

A mû so ros elõ adás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

a) Fo gal ma: olyan ve gyes iro dal mi és ze nei, szó ra koz -
ta tó mû sor, to váb bá revü, va ri e té, tánc be mu ta tó, tánc ver -

seny, lé zer szín ház stb., ame lyet egy vagy több fel lé põ
(köz re mû kö dõ) részvételével rendeznek.

b) Jog díj mér té ke: áfá val csök ken tett be vé tel 7%-a (ki -
vé ve a je len jog díj köz le mény 5. pont ja), de a fi ze ten dõ
szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a be lé põ díj nél kü li 
ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény) 7/a) pont já ban
megállapított szerzõi jogdíj mértéke.

c) El szá mo lás:
A szer zõi jog díj rész be ni elõ re tör té nõ meg fi ze té sét ma -

gá ban fog la ló rész let fi ze té si meg ál la po dás ese tén leg ké -
sõbb az elõ adást (ren dez vényt) meg elõ zõ 3 nap pal kell a
szer zõi jog díj elsõ rész le tét meg fi zet ni. A szer ve zõ 3 nap -
pal a ren dez vény után vagy a meg ál la po dás ban meg ha tá -
ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás alap já ul
szol gá ló ira to kat be csa tol ni. A szer ve zõ a be lé põ je gye ket
– el len õriz he tõ nyil ván tar tá sai alap ján – a szám vi te li jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szi go rú szám adá sú bi zony -
lat ként kö te les ke zel ni. Amennyi ben a szer ve zõ be je len té -
si kö te le zett sé gé nek ön ként nem tesz ele get, az ARTISJUS 
kér he ti a szer ve zõ bi zony la ta it, vagy elõ ze tes egyez te tést
köve tõen be te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá -
mo lá sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to kat írásbeli
felszólítás után sem nyújtják be határidõre, az ARTISJUS
a rendelkezésére álló adatok alapján állapítja meg a
fizetendõ szerzõi jogdíjat.

d) Mér sék lé sek:
Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek ará nya az

50%-ot meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát
nem tar tal ma zó bevétel 6%-a.

Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát
meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal kö tött jog díj rész let fi ze té -
si meg ál la po dás sze rint vál lal ja a vár ha tó be vé tel alap ján
szá mí tott szer zõi jog díj 50%-ának elsõ szer zõi jog díj rész -
let ként tör té nõ meg fi ze té sét, és a 2005. évi ren dez vé nyei
után 2005. év ben fi ze tett szer zõi jog díj össze ge nem éri el
a 3 800 000 Ft-ot 20% kedvezményben részesül.

e) Mû sor köz lés:
A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést 

adni a kö vet ke zõ tartalommal:
– a fel hasz nált mû címe,
– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.
A mû sor köz lést a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese -

tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer -
ve zõ benyújtani.

5. Ve gyes ren dez vé nyek

a) Ha az 1/a), 2/a), 3/a), 4/a) pon tok ban fel so rolt elõ -
adá sok bár me lyi ke egy ren dez vény (ren dez vény so ro zat)
prog ram já nak ke re té ben úgy kap cso ló dik ze ne mû vek egy -
ide jû fel hasz ná lá sá val nem járó mó don szak iro dal mi mû -
vek, nagy ter je del mû szép iro dal mi mû vek (re gé nyek) tel -
jes fel ol va sá sá hoz, szak mai jel le gû szó be li elõ adá sok hoz,
vi ták hoz, be szél ge té sek hez, tá jé koz ta tók hoz és más ha -
son ló prog ram ré szek hez, hogy a ren dez vény tel jes prog -
ram já nak írás be li is mer te tõ jé bõl két ség nél kül meg ál la pít -
ha tó, hogy az em lí tett prog ram ré szek a ren dez vény (ren -
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dez vény so ro zat) lé nye ges ré szét al kot ják, to váb bá a ze ne -
mû vek nyil vá nos elõ adá sa és az azt nem tar tal ma zó szak -
mai prog ram ré szek szer ve sen össze kap cso lód nak, a fi ze -
ten dõ szer zõi jog díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 4%-a.

b) Ha a ren dez vény a 2/a) pont ban meg ha tá ro zott nyil -
vá nos elõ adást is ma gá ban fog lal, a fi ze ten dõ szer zõi jog -
díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 6%-a, és ezen fe lül to -
váb bi 20%, az elõ adó mû vé szek és hang fel vé tel-elõ ál lí tók
kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it meg il le tõ jog dí jat is meg kell
fi zet ni.

6. Mû ked ve lõ kul tu rá lis kö zös sé gek elõ adá sa

Mû ve lõ dé si in téz mény vagy ön kor mány zat ál tal tar tó -
san mû köd te tett mû ked ve lõ kul tu rá lis kö zös ség (tánc,
szín ját szó cso port stb.) elõ adá sai után, amennyi ben az elõ -
adás a mû köd te tõ intézményben történik:

a) Be lé põ díj sze dé se ese tén az áfát nem tar tal ma zó be -
vé tel 3%-át kell fi zet ni szer zõi jogdíjként.

b) Be lé põ díj nél kü li ren dez vény ese tén elõ adá son ként
440 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

7. Az 1–6. pont ba nem tar to zó, be lé põ díj nél kü li ese ti
ren dez vé nyek

a) Be lé põ díj nél kü li ren dez vény (ki vé tel te le pü lés nap,
ma já lis, sör-, bor fesz ti vál, bú csú meg ha tá ro zott fel hasz ná -
lás) ese tén a kö zön ség szá má tól füg gõ en, hely szí nen ként
az aláb bi össze gû napi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

1–20 fõig 1 460 Ft
21–50 fõig 1 980 Ft
51–100 fõig 3 850 Ft
101–200 fõig 7 800 Ft
201–500 fõig 11 800 Ft
501–1000 fõig 25 500 Ft
1001–2000 fõig 40 800 Ft
2001–3000 fõig 47 900 Ft
3001–4000 fõig 62 000 Ft
4001–5000 fõig 76 000 Ft
5001–10 000 fõig 126 000 Ft
10001 – 20 000 fõig 210 000 Ft

20 000 fõ fe let t a költ sé gek (te rem bér le ti díj, fel lép ti díj,
hang- és fény tech ni ka) ala pul vé te lé vel kell a szer zõi jog díj 
alap ját meg ál la pí ta ni, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le -
het ke ve sebb 210 000 Ft-nál, a szer zõi jog díj mér té két a
ren dez vény jel le gé tõl füg gõ en az 1., 2., 3. pon tok ban meg -
ha tá ro zott szá mí tá si mód nak meg fele lõen kell meg ha tá -
roz ni.

b) Te le pü lés nap, ma já lis, sör-, bor fesz ti vál, bú csú ke -
re té ben tar tott be lé põ díj nél kü li ren dez vény ese tén a kö -
zön ség szá má tól füg gõ en az aláb bi napi szer zõi jogdíjat
kell fizetni:

300 fõig 13 800 Ft
301–500 fõig 20 800 Ft
501–2000 fõig 36 400 Ft
2001–5000 fõig 87 500 Ft

5001–10 000 fõig 133 000 Ft
10 000 fõ fe lett min den meg kez dett 1000 fõ után to váb bi
14 700 Ft szer zõi jog díj fi ze ten dõ.

c) Ön kor mány zat ál tal ren de zett te le pü lés nap, ma já lis,
bú csú ese tén a kö zön ség szá má tól füg gõ en az aláb bi napi
szer zõi jog dí jat kell fizetni:

1–100 fõig 3 430 Ft
101–200 fõig 7 180 Ft
201–300 fõig 11 600 Ft
301–500 fõig 13 200 Ft
501–1000 fõig 19 900 Ft
1001–2000 fõig 26 800 Ft

2000 fõ fe lett min den meg kez dett 1000 fõ után to váb bi
13 400 Ft szer zõi jog díj fi ze ten dõ.

d) Az 1990. évi IV. tör vény alap ján nyil ván tar tás ba
vett egy há zak, val lá si kö zös sé gek, val lá si fe le ke ze tek ál -
tal, sa ját kö zös sé gi he lyi sé gük ben meg tar tott hang ver se -
nyek, mûsoros elõadások esetén

500 fõig 810 Ft
501–1000 fõig 1 660 Ft
1000 fõ fe lett 3 220 Ft

napi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. Nem jog díj kö te les az
egy há zi ün nep sé ge ken, szer tar tá so kon tör té nõ ze ne fel -
hasz ná lás, ha a sza bad fel hasz ná lás Szjt.-ben meg ha tá ro -
zott egyéb feltételei is fennállnak.

8. Jó té kony célú ren dez vé nyek

Iro dal mi és ze ne mû vek al ka lom sze rû en ren de zett jó té -
kony célú ren dez vény al kal má val tör té nõ nyil vá nos elõ -
adá sá nak en ge dé lye zé se fe jé ben az egyéb ként fi ze ten dõ
szer zõi jog díj 1/3-át kell fi zet ni az aláb bi fel té te lek együt -
tes fenn ál lá sa kor:

– ha a ren dez vényt a szer ve zõ olyan te vé keny sé gi kö ré -
ben szer ve zi, amely te vé keny sé gé vel el ért be vé te le után
tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett ség nem terheli;

– ha an nak köz re mû kö dõi fel lép ti díj ban nem ré sze sül -
nek vagy fel lép ti dí ju kat tel jes egé szé ben a ren dez vényt
meg elõ zõ en köz zé tett köz ér de kû célra ajánlják fel;

– a ren dez vényt szer ve zõ szerv a tel jes be vé telt olyan
köz hasz nú szer ve zet (1997. évi CLVI. tör vény) szá má ra
vagy köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás cél já ra fi ze ti ki,
amely ese té ben a köz hasz nú szer ve zet kép vi se lõ je vagy a
köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ma gán sze mély szer ve zõ -
je, il let ve szer ve zet ese tén kép vi se lõ je bün te tõ jo gi fe le lõs -
sé gé re is ki ter je dõ en iga zol ja, hogy a köz hasz nú szer ve zet
a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint a köz hasz nú szer ve zet nek
nyúj tott adományról, közérdekû kötelezettségvállalásról
adólevonásra jogosító igazolást adhat.

Az ARTISJUS a jó té kony célú elõ adá sok el bí rá lá sá hoz
az aláb bi ira tok be csa to lá sát kéri:

– köz hasz nú szer ve zet ese té ben a szer ve zet köz hasz nú
nyil ván tar tás ba vé te lét el ren de lõ jog erõs bí ró sá gi vég zés
egy másolati példányát;

– köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ese tén a kö te le zett -
ség vál la lás ra vo nat ko zó ok irat, to váb bá 1993. no vem ber
1-je elõtt tör tént köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ese tén az
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ille té kes ál la mi fel ügye lõ szerv jó vá ha gyó ha tá ro za tá nak
egy má so la ti pél dá nyát;

– mind köz hasz nú szer ve zet, mind köz ér de kû kö te le -
zett ség vál la lás ese té ben a köz hasz nú szer ve zet kép vi se lõ -
je, il let ve a köz ér de kû kö te le zett ség vál la lást szer ve zõ sze -
mély vagy szer ve zet ese tén kép vi se lõ je iga zo lá sát, amely
sze rint az iga zo lást ki ál lí tó bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé re is ki -
ter je dõ en iga zol ja, hogy a köz hasz nú szer ve zet (illet ve a
köz ér de kû kö te le zett ség vál la lást szer ve zõ) a ha tá lyos jog -
sza bá lyok sze rint a köz hasz nú szer ve zet nek nyúj tott ado -
mány ról köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ról adó le vo nás ra
jo go sí tó iga zo lást ad hat;

– az elõ adók kal kö tött meg ál la po dás egy pél dá nyát,
mely ben sze re pel a fel lép ti díj ról való lemondás;

– a szer ve zõ nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a
ren dez vény be vé te le után tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett -
ség nem ter he li.

Ha a ren dez vény nem mi nõ sít he tõ jó té kony cé lú nak
vagy a ren dez vényt szer ve zõ szerv a kért ira to kat 3 na pon
be lül nem csa tol ja be, a ren dez vény után a je len jog díj köz -
le mény sze rint egyéb ként járó jog dí jat meg kell fi zet ni.

9. Rá dió- és te le ví zió-mû so rok nyil vá nos elõ adá sa

Rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok nyil vá nos elõ adás ke re -
té ben tör té nõ fel vé te le vagy köz ve tí té se ese tén az aláb bi ak 
sze rint kell a nyil vá nos elõ adá si jogdíjat fizetni:

9.1. Be lé põ díj nél kül:
a) Azok ban az ese tek ben, ami kor iro dal mi vagy ze ne -

mû vek a mû sor ré szei, azon ban a mû sor nem csak iro dal mi 
vagy ze ne mû vek bõl áll (hát tér ze ne) a kö zön ség szá má tól
füg gõ en, elõ adá son ként

1–50 fõig 2 910 Ft
51–100 fõig 5 930 Ft
101–500 fõig 8 840 Ft
501–1000 fõig 11 800 Ft

szer zõi jog dí jat, 1000 fõ fe lett min den meg kez dett 1000 fõ
után to váb bi 5 930 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

b) Ami kor a mû sor fõ ként iro dal mi vagy ze ne mû vek -
bõl áll, a kö zön ség szá má tól füg gõ en, elõ adá son ként

1–50 fõig 5 930 Ft
51–100 fõig 11 800 Ft
101–500 fõig 17 700 Ft
501–1000 fõig 23 600 Ft

szer zõi jog dí jat, 1000 fõ fe lett min den meg kez dett 1000 fõ
után to váb bi 17 700 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

9.2. Be lé põ díj sze dé se ese tén:
a) Azok ban az ese tek ben, ami kor iro dal mi vagy ze ne -

mû vek a mû sor ré szei, azon ban a mû sor nem csak iro dal mi 
vagy ze ne mû vek bõl áll (hát tér ze ne), az áfá val csök ken tett
be vé tel 7%-át kell szer zõi jog díj ként fi zet ni.

b) Ami kor a mû sor fõ ként iro dal mi vagy ze ne mû vek -
bõl áll, az áfá val csök ken tett be vé tel 9%-át kell szer zõi
jog díj ként fi zet ni.

10. Nyil vá nos csa lá di ün nep sé gek

Ren de zõ szer vek ál tal ren de zett csa lá di ün nep sé gek
 (eskü võk, név adók stb.) ke re té ben fel hasz nált ze nei és iro -
dal mi mû so rok után ese mé nyen ként 330 Ft szer zõi jog dí -
jat kell fi zet ni, füg get le nül at tól, hogy a fen ti ese mény után 
föl szá mol nak-e költségtérítést vagy nem.

II. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban fel hasz ná -
ló a nyil vá nos elõ adás szer ve zõ je. A szer zõi jog dí jat a fel -
hasz ná ló kö te les fi zet ni. Ab ban az eset ben, ha a nyil vá nos
elõ adás be vé tel lel jár, a nyil vá nos elõ adás szer ve zõ jé nek
azt kell te kin te ni, akit a bár mi lyen for má ban sze dett be lé -
põ díj, va la mint a bár mely jog cí men a nyil vá nos elõ adás sal
össze füg gés ben be fo lyó egyéb be vé tel (rek lám- és szpon -
zor be vé tel stb.) meg il let. Ha a nyil vá nos elõ adást meg va -
ló sí tó ren dez vényt vagy an nak egy ré szét a szer ve zõ ál tal
igény be vett har ma dik sze mély (szer ve zet) szer ve zi, a ren -
dez vény szer ve zõ jé nek a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet)
igény be ve võt kell te kin te ni, amennyi ben a be vé tel a har -
ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võ nél ke let ke zik.
Eb ben az eset ben a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) a
szer ve zé sért (köz re mû kö dé sért) meg il le tõ (meg bí zá si
vagy egyéb) díj nem mi nõ sül be vé tel nek.

2. Ha a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá esõ bár mely
ren dez vény so rán a fõ szol gál ta tás ként meg va ló su ló nyil -
vá nos elõ adást meg elõ zõ en, an nak szü ne té ben vagy azt
köve tõen já ru lé kos jel leg gel ke res ke del mi cél ból ki adott
hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don
tör té nõ köz vet len nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re ke rül
sor, az elõ adás szer ve zõ je – e já ru lé kos fel hasz ná lás ra te -
kin tet tel – kö te les az egyéb ként a je len jog díj köz le mény
alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog díj 2%-át szer zõi jog díj ként,
ezen utób bi összeg 20%-át pe dig az elõ adó mû vé szek és
hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it meg -
il le tõ szom szé dos jogi jog díj ként meg fi zet ni.

3. Ha a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá esõ ren dez -
vé nyen a fõ szol gál ta tás ként meg va ló su ló nyil vá nos elõ -
adás alatt, ah hoz kap cso ló dó an az elõ adás szer ve zõ jé nek
nyi lat ko za ta sze rint ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel -
vé tel vagy ar ról ké szült má so lat köz vet len nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí té sé re ke rül sor (az elõ adás hoz hang fel vé telt is
hasz nál nak), az elõ adás szer ve zõ je kö te les a je len jog díj -
köz le mény alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe lül to váb bi 
20%, az elõ adó mû vé szek és hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös
jog ke ze lõ szer ve ze te it meg il le tõ szom szé dos jogi jog dí jat
fi zet ni. A jog díj köz le mény I. fe je zet 2. pont já nak ha tá lya
alá tar to zó ren dez vé nyek ese té ben a je len pont szerinti
jogdíjat a felhasználás jellegébõl adódóan minden esetben, 
a szervezõ nyilatkozatától függetlenül meg kell fizetni.
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4. Bár mely szer ve zet vagy sze mély kö te les ér te sí te ni a
mû so ros elõ adás szer ve zõ je ne vé nek és pon tos cí mé nek
meg je lö lé sé vel az AR TIS JUS-t mû so ros elõ adás meg tar -
tá sá ra al kal mas he lyi sé gé nek, te rü le té nek mû so ros elõ adás 
cél já ra tör té nõ bér be adá sá ról vagy ar ról, ha a he lyi sé gé ben 
egyéb ként mû so ros elõ adást ren dez nek. Az ér te sí té si kö te -
le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a jog díj fi ze té sé ért a he lyi -
ség gel ren del kez ni jo go sult szer ve zet vagy sze mély fe lel.

5. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû -
vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a
már meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt.
25.  § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze tesen kö te les az
AR TIS JUS-nak be je len te ni.

6. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa kö -
ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy
meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé -
nek [Szjt. 25.  § (4) be kez dés] nem tesz ele get, és az
ARTISJUS csak az el len õr zés so rán sze rez tu do mást a fel -
hasz ná lás ról, az Szjt. 25.  § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz -
ná ló – a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i -
nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely -
nek össze ge a fi ze ten dõ szer zõi jog díj össze gé vel egye zik
meg.

6.1. A fel hasz ná ló kö te les az elõ adá son el hang zott mû -
vek cí mét és szer zõ i nek, át- vagy fel dol go zó i nak ne vét az
elõ adást kö ve tõ 3 na pon be lül kö zöl ni az AR TIS JUS-szal.
Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá -
ló ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két
a hely szí nen el len õriz he ti.

6.2. Amennyi ben a fel hasz ná ló a szer zõi jog díj meg ál la -
pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, az ARTISJUS a szer zõi jog díj alap ját az
Szjt. 25.  § (4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni el len õr zés ada -
tai, il let ve az egyéb ren del ke zés re álló ada tok alap ján ál la -
pít ja meg. A hely szí ni el len õr zés so rán az ARTISJUS jo -
go sult be te kin te ni a fel hasz ná ló azon ira ta i ba, pénz ügyi
do ku men tu ma i ba és elszámolásaiba, amelyek a jogdíj
megállapításához kapcsolódnak.

6.3. A fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe lül az zal meg egye zõ
össze gû költ ség áta lányt is meg kell fi zet ni a kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i nek fe de zé sé re ab ban
az eset ben, ha a szer ve zõ a je len jog díj köz le mény ben meg -
ha tá ro zott, élõ elõ adást meg va ló sí tó [Szjt. 24.  § (2) be kez -
dés a) pont] fel hasz ná lá sok ese té ben mû sor köz lé si kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get, il let ve bár mely fel hasz ná lás
tekintetében szándékosan vagy gondatlanul hibás vagy
hiányos adatokat közöl.

7. A sze mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít ménnyel meg va -
ló su ló nyil vá nos elõ adás szer zõi jog dí ját az elõ adás tól szá -
mí tott há rom na pon belül kell megfizetni.

8. Az ARTISJUS a je len jog díj köz le mény alap ján a fel -
hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te -
szi füg gõ vé. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze -
té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se 
elõtt meg fi ze tett jog díj, il let ve jog díj rész let fe jé ben a fel -
hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos 
mér té kû fel hasz ná lá si en ge délyt sze rez. Rész let fi ze té si
meg ál la po dás ese tén az utol só jog díj rész let meg fi ze té sé -
vel a szer ve zõ fel hasz ná lá si en ge dé lye a fel hasz ná lás meg -
kez dé sé re vissza ha tó ha tállyal a meg fi ze tett szer zõi jog díj -
jal ará nyo san bõ vül, il let ve a meg tar tott nyil vá nos elõ -
adás hoz szük sé ges mér té kû vé válik.

9. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak
kell te kin te ni min den olyan fi ze tést, amely elõ fel té te le a
mû so ros elõ adá son vagy tánc mu lat sá gon való rész vé tel -
nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado mány jegy, cso por -
tok ré szé re szer ve zett ide gen for gal mi jel le gû ren dez vé -
nyek rész vé te li díja, meg hí vó stb.).

9.1. A je len jog díj köz le mény I. fe je zet 1., 2., 3., 4., 5.,
6/a), 8., 9.2. pont ja i nak al kal ma zá sá ban be vé te len az el -
adott je gyek bõl, bér le tek bõl szár ma zó be vé telt, va la mint a
bár mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést (pl. egyéb, be lé -
põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, va la mint a bár mi lyen jog cí -
men be fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt), to váb bá do log
át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel nyúj tott szol gál -
ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá -
si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos
szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed.

9.2. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes
(tisz te let, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a
szer zõi jog díj alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga -
lom ban leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett leg ala cso -
nyabb ér té kû jegy el len ér té két kell figye lembe ven ni. Ha a
szer zõi jog díj szá mí tás alap ja tár gya az áfá nak, ab ban az
esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.

9.3. A be vé tel bõl bi zony la tok alap ján le von ha tó:

– a ki emelt (VIP) kö zön ség ta gok ré szé re nyúj tott olyan 
szol gál ta tá sok ér té ke, ame lyet a be lé põ tar tal maz, de köz -
vet le nül nem füg ge nek össze a ze ne fel hasz ná lás sal (rek -
lám aján dék, in gye nes par ko lás, köz le ke dés). Nem so rol -
ha tó ebbe a kör be a ven dég lá tó szol gál ta tás, amely nek
ellenértékét bevételnek kell tekinteni;

– a té rí tés men te sen át adott (szak mai, tisz te let stb.) je -
gyek el len ér té ké bõl az összes el adott jegy (da rab) leg fel -
jebb 5%-nak meg fe le lõ, a leg ala cso nyabb ér té kû jegy el -
len ér té ké nek figye lembe véte lével szá mí tott rész, ha a
szer ve zõ a té rí tés men tes je gye ket olyan sze mély nek vagy
szer ve zet nek adja át, aki/amely szpon zo ri tá mo ga tást
nyúj tott a ren dez vény hez. E tényt a szer ve zõ úgy iga zol -
hat ja, hogy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban nyi lat -
ko zik

= a té rí tés men tes je gye ket át ve võ sze mély/szer ve zet
pon tos nevérõl,
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= az át adott je gyek szá má ról,

= ar ról, hogy a sze mély tõl/szer ve zet tõl szpon zo ri tá -
mo ga tást ka pott, és ar ról a ren dez vény be vé te lei
kö zött a min den kor ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok -
nak meg fele lõen beszámol.

10. A je len szer zõi jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott
bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti
meg, aki nek az AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál
ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és a fel hasz ná lás mér -
té ké re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re)
vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek ha -
tár idõ ben ele get tett.

11. A fel hasz ná lók kal, il let ve a fel hasz ná lók kép vi se le -
té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg -
fele lõen kép vi se lõ or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze -
tek kel a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben
meg ha tá ro zott té te les vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he -
lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá -
si szer zõ dést is köthet.

11.1. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés a jog díj köz -
le mény meg fe le lõ pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sa mel lett is csak ak kor köt he tõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal
szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás
mér té ké re vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett -
sé gé nek az Szjt. 92.  § (5) be kez dés re fi gye lem mel ele get
tett,

– az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a
fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és
en nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj
je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len tõs ré szé nek
azo nos or szá gos ér dek-kép vi se le ti szerv ben való ön kén tes
tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti szerv fel hasz ná lá si szer zõ -
dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- és alap sza bály sze rû fel -
ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és in do kolt tá te szi.

11.2. Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az
ARTISJUS az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók 
kö zött az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü -
lön böz te tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel -
lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

11.3. Or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban 
az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az ér dek-kép vi se -
le ti szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) szer zõi jog díj
fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin tett 
fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj ki szá mí tá sá -
hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re,
il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko -
zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja,
és/vagy a szer zõi jog díj fi ze té si kö te le zett sé get egész ben
vagy rész ben átvállalja.

12. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy
a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok
so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt
meg tör té nik. Ha a fel hasz ná ló bi zo nyít ja [Szjt. 92.  §
(3) bek.], hogy a fel hasz ná lás – fi gye lem mel az át dol go -
zott, fel dol go zott mû vek re is – ki zá ró lag olyan mû ve ket,
il let ve hang fel vé te lek bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té -
sé vel [Szjt. 77.  § (1) bek.] járó nyil vá nos elõ adás ese tén,
ki zá ró lag olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint,
ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, a fel -
hasz ná lás fe jé ben jog dí jat nem kell fi zet ni.

13. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy
az iro dal mi és ze ne mû vek nyil vá nos elõ adá sá nak je len
jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lye zé se nem ter jed ki a
szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû vek
vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik és a szak iro dal -
mi mû vek, va la mint a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra
szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) tel jes ter je de lem -
ben tör té nõ elõ adá sá ra.

14. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha -
tá ro zott, a ven dég lá tó-ipa ri és ke res ke del mi ze ne fel hasz -
ná lá son kí vül esõ nyil vá nos elõ adás ese tén a köz zé tett
szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá -
sá val az ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí tott szer zõi
jog díj fi ze ten dõ.

15. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí -
jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör -
vényes áfát is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti jog díj köz le mény 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2007. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * * 

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat és a 
fel hasz ná lás egyéb fel té te le it az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se
alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 25.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
 k ö z l e m é n y e

(Ü06)
a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított
üres hang- és képhordozó jogdíjakról a 2006. évre

I. Jogdíjak

Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü -
let a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szjt.) 20.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján
az érin tett jo go sul tak kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te i vel, a
Film Jus, Film szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye -
sü le té vel, a HUNGART Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke -
ze lõ Tár sa sá ga Egye sü let tel, a Ma gyar Hang le mez ki adók
Szö vet sé gé vel, va la mint a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek
Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val egyet ér -
tés ben a kép-, il let ve hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá -
ra te kin tet tel az üres kép- és hang hor do zók ra az aláb bi
szer zõi jog dí jat ál la pít ja meg:

Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

1. Audiokazetta

60 per cig 23 Ft/db
90 per cig 28 Ft/db
90 perc fe lett 34 Ft/db

2. Videokazetta

120 per cig 55 Ft/db
180 per cig 70 Ft/db
195 per cig 76 Ft/db
240 per cig és a fe lett 98 Ft/db

3. Nyersanyagimport

Hang hor do zó nyers anyag 244 Ft/1000 m
Vi deó-kép hor do zó nyers anyag 286 Ft/1000 m

4. DVD típusok

DVD-R/+R, DVD-RW/+RW,
 DVD-RAM 4,7 GB alatt 16 Ft/db
DVD-R/+R, DVD-RW/+RW,
 DVD-RAM 4,7 GB 110 Ft/db
DVD-R/+R, DVD-RW/+RW,
 DVD-RAM 4,7 GB fe lett 250 Ft/db

5. CD-R típusok

CD-R és CD-RW 300 MB-ig 16 Ft/db
CD-R és CD-RW/Data 700 MB-ig 44 Ft/db
CD-R és CD-RW/Au dió, il let ve 
  700 MB fe lett  64 Ft/db

6. Integrált tárolóegységgel rendelkezõ zenelejátszók
memóriakapacitás szerint 

(MP3-lejátszók, IPod, IRiver-típusú zenelejátszók)

Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

128 MB-ig 500 Ft/db
256 MB-ig 1 000 Ft/db
512 MB-ig 2 000 Ft/db
1 GB-ig 2 500 Ft/db
4 GB-ig 5 000 Ft/db
4 GB fe lett 8 000 Ft/db

7. Kép-, illetve hanghordozóként használható
memóriakártyák

(kár tya MP3 le ját szó hoz, CF, MMC, MS, Smart Me dia,
SD, mini SD, xD, Mic rod ri ve-tí pu sú kártyák)

128 MB-ig 200 Ft/db
256 MB-ig 400 Ft/db
512 MB-ig 800 Ft/db
1 GB-ig 1 000 Ft/db
4 GB-ig 2 000 Ft/db
4 GB fe lett 3 000 Ft/db

8. Egyéb

Mi ni diszk 64 Ft/db

II.

1. A jog díj meg fi ze té se

Az Szjt. 20.  § (2) be kez dé se alap ján a fen ti jog dí jat az
üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott
kép- vagy hang hor do zó ese tén pe dig a jog sza bály sze rint
vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, vagy – vám fi ze té si kö -
te le zett ség hi á nyá ban – egye tem le ge sen a hor do zót az or -
szág ba be ho zó sze mély és az azt bel föl dön elõ ször for ga -
lom ba hozó sze mély kö te les az ARTISJUS Ma gyar Szer -
zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let hez a vám ke ze lés be fe je zé sé -
tõl, vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban pe dig a for ga lom -
ba ho za tal tól, il let ve a vám fi ze tés be fe je zé sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül meg fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé ért az
adott hor do zó összes bel föl di for gal ma zó ja is egye tem le -
ge sen fe lel.

A jog díj köz le mény ben fel nem tün te tett, év köz ben for -
ga lom ba ho zott új tí pu sú hor do zók ese tén a fi ze ten dõ jog -
dí jat az ARTISJUS a fen ti el vek figye lembe véte lével,
egye di leg állapítja meg.

Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a 
köz zé tett jog dí jak hoz ké pest a jog díj köz le mény idõ be li
ha tá lya alatt az aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü lé se ese tén 
jog díj ked vez mény ad ha tó. Jog díj ked vez mény ben ré sze -
sül het az üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl dön
gyár tott kép- vagy hang hor do zó ese tén a vám fi ze té sé re
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kö te le zett sze mély, il let ve vám fi ze té si kö te le zett ség hi á -
nyá ban a hor do zót az or szág ba be ho zó sze mély vagy az azt 
bel föl dön elõ ször for ga lom ba hozó sze mély, ha

a) az Szjt. 22.  § (1) be kez dé se alap ján és a je len jog díj -
köz le mény II. 2. pont ja sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gé nek min den ál ta la gyár tott, be ho zott, il let ve for ga -
lom ba ho zott üres kép- és hang hor do zó val kap cso la to san
maradéktalanul eleget tett,

b) jog díj tar to zá sa nincs,
c) a je len jog díj köz le mény III. pont já ban fog lalt véd -

jegy hasz ná la ti en ge délyt min den, a ré szé re az ARTISJUS
ál tal át adott op ti kai vé de lem mel el lá tott cím ké vel kap cso -
la to san ma ra dék ta la nul be tar tot ta,
és a ked vez mény igény be vé te lé rõl és az eh hez tár su ló kö -
te le zett ség vál la lá sok ról az AR TIS JUS-szal szerzõdést
köt.

A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az
áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát is tar tal -
ma zó összeg ben kell megfizetni.

2. Adat szol gál ta tá si kö te le zett ség

Aki üres kép- vagy hang hor do zót gyárt, vám fi ze té si kö -
te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így be ho zott
hor do zót elõ ször bel föl di for ga lom ba hoz za, kö te les az
AR TIS JUS-t az Szjt. 20.  § (2) bek. sze rin ti jog díj igény ér -
vé nye sí té sé hez szük sé ges ada tok ról tá jé koz tat ni. Az üres
kép- vagy hang hor do zó be ho za ta la  miatt jog sza bály sze -
rint vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély a fen ti e ken fe lül kö -
te les az AR TIS JUS-nak be mu tat ni a vám ha tó ság ál tal hi te -
le sí tett be ho za ta li vám ok mányt is.

Bár mely be je len tés re, il let ve tá jé koz ta tás ra kö te le zett
sze mély kö te les az ARTISJUS ké ré sé re adat szol gál ta tást
nyúj ta ni az üres kép- és hang hor do zók be szer zé si forrásai -
ról, il let ve azok egyéb for ga lom ba ho za ta li ada ta i ról.
A fen ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség – akár rész le ges – el mu -
lasz tá sa ese tén a tá jé koz ta tás ra kö te le zett az üres kép-,
 illetve hang hor do zók után a je len jog díj köz le mény alap ján 
szá mí tott jogdíjjal azonos mértékû költségátalányt köteles
fi zet ni [Szjt. 22.  § (2) bek.].

3. A jog díj meg fi ze té se aló li men tes ség ese tei

A fen ti jog díj meg fi ze té se aló li men tes ség fenn ál lá sá -
nak iga zo lá sá hoz az aláb bi ok ira tok be nyúj tá sa szükséges:

3.1. Az Szjt. 20.  § (3) be kez dés a) pont sze rin ti re ex port 
ese tén a ki vi tel iga zo lá sá hoz be nyúj tan dó dokumentumok:

– a ki vitt áru azo no sí tá sá ra al kal mas, leg alább a ki vitt
mennyi sé get, a hor do zó már ka ne vét és tí pu sát tar tal ma zó
nyi lat ko zat, va la mint

– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén kí vül re irá nyu ló for -
ga lom ban a vám ha tó ság ál tal hi te le sí tett be ho za ta li és
kiviteli vámokmány,

– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le té re irá nyu ló for ga lom ban 
olyan, a fe lek kö zös sé gi adó szá mát tar tal ma zó hi telt ér -
dem lõ ok irat (szám la, fu var le vél stb.), amely bõl ag gály ta -
la nul meg ál la pít ha tó, hogy a díj igénnyel érin tett üres hor -
do zót tar tal ma zó kül de mény cím zett je az Eu ró pai Kö zös -

sé gen be lül la kó hellyel ren del ke zõ sze mély, il let ve szék -
hellyel ren del ke zõ jogi sze mély vagy egyéb szer ve zet.

3.2. Amennyi ben a fen ti, re ex port alap ján fenn ál ló
men tes sé gi okra a jog díj meg fi ze té sé re kö te le zett sze mély
a jog díj meg fi ze té se után hi vat ko zik, a meg fi ze tett jog dí jat 
a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott ok ira tok be nyúj tá sa után az
aláb bi fel té te lek együt tes fennállása esetén az ARTISJUS
visszatéríti:

a) ha a ki vi telt is a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze -
tõ sze mély vég zi,

b) ha a ki vi tel cél or szá gá ban mû kö dik ún. üres hor do -
zó-jog dí jat be sze dõ szer zõi kö zös jog ke ze lõ szer ve zet, és
az té te les ada tok kal azo no sít ha tó an iga zol ja, hogy ki vitt
mennyi ség re vo nat ko zó an a jog dí jat a jog díj fi ze tés re
kötelezett a célországban meg fi zet te,

c) a jog díj vissza té rí té sé re még a jog díj meg fi ze té sé nek 
évé ben sor ke rül,

d) a hor do zó ról el tá vo lí tott ho log ra mos cím két a jog -
díj fi ze tõ vissza szol gál tat ja.

3.3. A hang-, kép hor do zó sok szo ro sí tást üz let sze rû en
vég zõ (SZJ 22.31, 22.32) gaz dál ko dó szer ve zet nek tör té nõ 
ér té ke sí tés so rán a sok szo ro sí tó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma -
gán ok irat ba fog lalt, a men tes sé gi ok fenn ál lá sát iga zo ló
nyi lat ko za ta, va la mint az Szjt. 19.  § (1) be kez dé se alap ján
az ARTISJUS és a fel hasz ná ló kö zött lét re jött több szö rö -
zés re vo nat ko zó ze ne fel hasz ná lá si en ge dély.

3.4. A díj meg fi ze té se aló li men te sü lé si fel té te lek meg -
vizs gá lá sa cél já ból a díj meg fi ze té se aló li men te sü lés ese -
tén is az, aki üres kép- vagy hang hor do zót gyárt, vám fi ze -
té si kö te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így
be ho zott hor do zót elõ ször bel föl di for ga lom ba hoz za, kö -
te les az AR TIS JUS-t az Szjt. 22.  § (1) bek. szerinti
adatokról tájékoztatni.

III.

1. Véd jegy hasz ná la ti en ge dély

Az ARTISJUS a je len jog díj köz le ménnyel érin tett
hang-, il let ve kép hor do zók kö zül a DVD, CD-R tí pu sú
hang- és kép hor do zók, az in teg rált tá ro ló egy ség gel ren del -
ke zõ ze ne le ját szók, to váb bá a kép- és hang hor do zó ként
hasz nál ha tó me mó ria kár tyák [I. fe je zet 4., 5., 6., 7. pon -
tok] te kin te té ben tör té nõ jog díj igény ér vé nye sí tés sel
össze füg gés ben in gye ne sen, nem ki zá ró la gos véd jegy -
hasz ná la ti en ge délyt ad a jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20.  § 
(2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély nek az
„ARTISJUS” véd jegy hasz ná la tá ra. Az ARTISJUS véd -
jegy a jog díj köz le mény sze rin ti hasz ná lat so rán – az el len -
ke zõ bi zo nyí tá sá ig – iga zol ja a jog díj meg fi ze té sét, to váb -
bá jog ke ze lé si adat nak is mi nõ sül [Szjt. 96.  § (2) be kez -
dés], amely nek jo go su lat lan el tá vo lí tá sa, meg vál toz ta tá sa
szer zõi jogi és bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek kel jár.
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2. A véd jegy hor do zó ja

A véd je gyet az ARTISJUS ál tal ki bo csá tott, a jog dí jat
az Szjt. fen ti idé zett 20.  § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ
sze mély nek té rí tés men te sen, az ér vé nye sí tett jog díj igény
ál tal meg ha tá ro zott da rab szám ban hasz ná la tá ba adott op ti -
kai vé de lem mel el lá tott cím ke hor doz za. A véd je gyet hor -
do zó cím ke az ARTISJUS tu laj do na.

3. A véd jegy és a hor do zó hasz ná la ta

A jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20.  § (2) be kez dé se alap -
ján meg fi ze tõ sze mély a véd je gyet hor do zó cím két az üres
hang-, il let ve kép hor do zó for ga lom ba ho za ta lát megelõ -
zõen jo go sult és kö te les a hang-, il let ve kép hor do zón,
vagy, ha ez le he tet len nek bi zo nyul a hang-, il let ve kép hor -
do zó cso ma go lá sán más jog ke ze lé si ada tot, vagy áru jel zõ
ész le lé sét nem aka dá lyo zó mó don a cím ke sé rü lé se nél kül
el tá vo lít ha tat la nul a cím ke át vé te lét köve tõen azon nal, de
leg ké sõbb 5 mun ka na pon be lül el he lyez ni (fel ra gasz ta ni),
egyéb ként a véd je gyet nem hasz nál hat ja. A véd jegy hasz -
ná la tát har ma dik sze mély nek nem en ge dé lyez he ti, és a
hor do zón el nem he lye zett (fel nem ra gasz tott) ho log ra -
mos cím két har ma dik sze mély bir to ká ba/hasz ná la tá ba
nem ad hat ja. A véd jegy hasz ná la tá ért (a ho log ra mos cím -
ké ért) sem a jog dí jat az Szjt. fent idé zett 20.  § (2) be kez dé -
se alap ján meg fi ze tõ sze mély, sem más sze mély el len ér té -
ket nem kér het és nem fo gad hat el. A véd jegy hasz ná la ti
en ge dély ha tá lya az elsõ jog sze rû for ga lom ba ho za tal lal
meg szû nik.

IV. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A fen ti jog díj köz le mény 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2006. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az
Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jóváhagyom:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 25.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Közlemény
a BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

szolgálati titokköri jegyzékérõl

A BM Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nak
(a továb biak ban: BM RSZVSZ) ve ze tõ je az ál lam ti tok ról

és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ttv.) 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján meg ál la pí tott BM RSZVSZ szol gá la ti ti tok kö rét
tar tal ma zó jegy zé ket – a Ttv. 4.  § (4) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra fi gye lem mel – az aláb bi ak ban te szi köz zé:
 

1. Ha di ál la pot, rend kí vü li ál la pot, szük ség ál la pot, ve -
szély hely zet és a meg elõ zõ vé del mi hely zet ide jén a BM
RSZVSZ ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tok, ezek do ku men -
tá ci ó i nak ada tai, va la mint a BM RSZVSZ ma ga sabb ké -
szült ség be he lye zé si és mi nõ sí tett idõ sza ki vé del mi ter vei,
továbbá az ezek végrehajtásával kapcsolatos adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

2. A BM RSZVSZ moz gó sí tá sá val össze füg gõ együtt -
mû kö dé si meg ál la po dá sok, együt tes moz gó sí tá si ter vek,
va la mint ezek vég re haj tá sá val kapcsolatos adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

3. A BM RSZVSZ sze mé lyi ál lo má nyá nak ki ér te sí té -
sé re és be vo nul ta tá sá ra vo nat ko zó elõ írások, ter vek, va la -
mint ezek vég re haj tá sá val kapcsolatos adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 10 év.

4. A BM RSZVSZ ha zai és nem zet kö zi bûn ül dö zé si
szer vek kel való együtt mû kö dé sé re, sze mé lyi, tech ni kai
jel le gû fej lesz té sé re, ob jek tum vé del mé re vo nat ko zó
hosszú- és kö zép tá vú ter ve i nek vagy prog ram ja i nak – kü -
lö nös te kin tet tel a dön tés-elõ ké szí tés fá zi sá ban ke let ke -
zett, még füg gõ ben lévõ – olyan ada tai, amely nek idõ elõt -
ti vagy il le ték te len sze mély ál ta li meg is me ré se sér ti, vagy
ve szé lyez te ti a BM RSZVSZ mû kö dé sé nek rend jét.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 10 év.

5. Nem zet kö zi bûn ül dö zé si szer vek kel, vagy a két- és
több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés ben ré szes ál lam mal
foly ta tott együtt mû kö dés so rán át vett, va la mint a nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján ké szült, vagy az együtt -
mû kö dés so rán ke let ke zett ada tok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: az át adó fél ál tal meg ha tá ro zott ide ig, de legfeljebb
20 év.

6. A szer ve zett bû nö zés fel de rí té se ér de ké ben a fegy -
ve res erõ vel és a rend vé del mi szer vek kel meg va ló su ló
együtt mû kö dés so rán ke let ke zett olyan ada tok, ame lyek
nyil vá nos ság ra ke rü lé se az együtt mû kö dés ered mé nyes sé -
gét ne ga tí van érin te né, to váb bá az együtt mû kö dés sel
össze füg gés ben a szer ve zett bû nö zés hely ze té rõl ké szí tett
össze fog la ló je len té sek ada tai, a bûn cse lek mé nyek meg -
elõ zé se ér de ké ben ter ve zett in téz ke dé sek, a bûn cse lek mé -
nyek meg sza kí tá sá val kap cso la tos ada tok, ez zel össze füg -
gés ben ki adott in téz ke dé sek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.
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7. A BM RSZVSZ azon bün te tõ, fe gyel mi vagy sza -
bály sér té si ügye i nek ada tai, ame lyek a mi nõ sí tett adat
meg sér té sé vel kap cso lat ban ke let kez tek, amennyi ben ab -
ból a mi nõ sí tett adat tar tal má ra kö vet kez tet ni le het.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

8. A BM RSZVSZ ál tal üze mel te tett szá mí tás tech ni kai
ala pú adat ke ze lé sek há ló za tá nak hasz ná la tá val, vé dett sé -
gé vel össze füg gés ben az adat fel dol go zó rend sze rek mû -
kö dé sé re vo nat ko zó do ku men tá ci ók ada tai, a kü lön bö zõ
jo go sult sá gok biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ada tok, az ada tok -
hoz tör té nõ hoz zá fé rést biz to sí tó sze mé lyi kó dok és jel sza -
vak, az in for má ci ót fedõ al go rit mu sok, az il le ték te len hoz -
zá fé rést meg aka dá lyo zó in téz ke dé sek és mód sze rek, va la -
mint a jog sze rû igény be vé tel el len õr zé sét szol gá ló nap ló -
ál lo má nyok ada tai.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

9. A BM RSZVSZ hír adá sá nak rej tett sé gét, fe dé sét
biz to sí tó össze sí tett for gal mi uta sí tá sok és for gal mi fe dõ -
név-, il let ve fe dõ szám-táb lá za tok ba fog lalt ada tok, a hír -
adó esz kö zök höz il leszt he tõ tit ko sí tó be ren de zé sek, va la -
mint ezek mû sza ki dokumentációi és a titkosítási eljárás
módszere.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

10. A BM RSZVSZ ál tal hasz nált frek ven cia nyil ván -
tar tá sok ada tai, az ál ta la mû köd te tett te le kom mu ni ká ci ós
és in for ma ti kai inf ra struk tú rák, há ló za tok (ve ze té kes és
ve ze ték nél kü li) rend szer ter ve i ben, for gal mi és üzem vi te li
sza bály za ta i ban, va la mint a BM RSZVSZ ré szé re átadott
kábelhálózat törzskönyveiben szereplõ adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

11. A BM RSZVSZ tit kos in for má ció gyûj tõ te vé keny -
sé gé hez szük sé ges erõ ket, esz kö zö ket biz to sí tó, va la mint a 
tit kos in for má ció gyûj tés egyes fel ada ta i nak el lá tá sát se gí -
tõ szer ve ze ti egy ség ál lo má nyá ra, lét szá má ra, be osz tá sá ra, 
fegy ver ze té re, fel sze re lé sé re, alkalmazási képességeire,
elhelyezésére vonatkozó adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

12. A BM RSZVSZ tit kos in for má ció gyûj tõ te vé keny -
sé gé hez szük sé ges erõ ket, esz kö zö ket biz to sí tó, va la mint a 
tit kos in for má ció gyûj tés egyes fel ada ta i nak el lá tá sát se gí -
tõ szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge so rán al kal ma zott mû -
ve le ti el já rá sok alap tak ti kai ter vei és a kü lön le ges tak ti kai
el já rá sok, mód sze rek, fegy ver ze ti, tech ni kai esz kö zök al -
kal ma zá sá ra vo nat ko zó ada tok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

13. A BM RSZVSZ ob jek tu ma i nak vé del mi ter ve i ben,
az õr ség- és õr uta sí tá sa i ban, õr hely le írá sa i ban, az épü le tek 
biz ton sá gi és vé del mi be ren de zé se i re vo nat ko zó do ku -
men tá ci ók ban sze rep lõ, illetve az ezek vég re haj tá sá val
kap cso la tos ada tok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

14. A BM RSZVSZ ti tok vé del mi el len õr zé si ter vei, a
ti tok vé de lem és a tit kos ügy irat ke ze lés hely ze té re vo nat -
ko zó ada tok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

15. A tit kos in for má ció gyûj tés esz kö ze i nek, az erõk és
mód sze rek al kal ma zá sá nak el já rá si sza bá lyai, az erre vo -
nat ko zó ok ta tá si célú ki ad vá nyok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

16. A spe ci á lis mû kö dé si ki adá sok kal tör té nõ gaz dál -
ko dás so rán ke let ke zett és a gaz dál ko dás sza bá lya it tar tal -
ma zó ada tok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

17. A BM RSZVSZ konk rét sze mély re, ügy re vo nat ko -
zó tit kos in for má ció gyûj tõ te vé keny sé ge so rán ke let ke -
zett, illetve az al kal ma zott erõk re, esz kö zök re, mód sze rek -
re vo nat ko zó ada tok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

18. A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
175.  § (1) be kez dé se és 192.  § (1) be kez dé se alap ján el uta -
sí tott fel je len tés, illetve meg szün te tett nyo mo zás so rán ke -
let ke zett elõ ter jesz tések, ja vas la tok és je len té sek, ame lyek 
az együtt mû kö dõ gya nú sí tott ra vo nat koz nak.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

19. A tit kos in for má ció gyûj tés re vo nat ko zó hely zet ér -
té ke lé sek ada tai, az el len õr zé sek rõl ké szí tett je len té sek,
amennyi ben azok a tit kos in for má ció gyûj tés kö ré be tar to -
zó esz kö zök, erõk és mód sze rek al kal ma zá sá ra vo nat koz -
nak.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

20. A BM RSZVSZ ál tal vég zett elem zé sek, így kü lö -
nö sen az ügy elem zés sel, az össze ha son lí tó ügy elem zés sel, 
az el kö ve tõi cso port elem zés sel össze füg gõ ada tok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.
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21. A bûn cse lek mé nyek fel de rí té se so rán ke let ke zett
in for má ci ók, ame lyek nem tar toz nak a bün te tõ el já rás ke -
re té be.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

22. A BM RSZVSZ ál tal, a Rend õr ség rõl  szóló
1994. évi XXXIV. tör vény 64.  § (1) be kez dés c) pont ja,
va la mint a 68/B.  §-a alap ján lét re ho zott fe dõ in téz mé nyek
jel le gé vel össze füg gõ, a pénz ügyi esz kö ze ik for rá sát tar -
tal ma zó, il let ve a fe dõ ok ira tok kal kapcsolatos adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

23. A fe dett nyo mo zók nyil ván tar tá sá val, igény be vé te -
lé vel kap cso lat ban ke let ke zett, va la mint te vé keny sé gük -
höz szük sé ges pénz ügyi esz kö zök forrását tartalmazó
adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

24. A BM RSZVSZ tit kos in for má ció gyûj tõ te vé keny -
sé gét se gí tõ, az ál ta lá nos ke res ke del mi for ga lom ban nem

kap ha tó mû sza ki, tech ni kai esz kö zök és be ren de zé sek be -
szer zé sé vel, kezelésével kapcsolatos adatok.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 15 év.

Dr. Frank ber ger Fe renc  s. k.,
r. ez re des, rend õrségi fõ ta ná csos, a Szol gá lat ve ze tõ je

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 170. szá má ban ki hir de tett, a
köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény (Kbt.) mó do sí tá sá ról
szó ló 2005. évi CLXXII. tör vény 90. §-ával mó do sí tott Kbt. 205. §-ának (3)
be kez dé sé ben a „hu szon egy” szö veg he lye sen hu szon négy.

(Nyom da hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 6. szá má ban meg je lent 110412C törzs -
könyv szá ma he lye sen: 110421C.

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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