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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
120/2006. (V. 17.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ
államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodás

kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tu -
risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló Meg ál -
la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ
államhatár-átlépésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

– a köl csö nös ba rá ti vi szony el mé lyí té se ér de ké ben,
– a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz -

tár sa ság Kor má nya kö zött a he lyi ön kor mány za tok és köz -
igaz ga tá si szer vek ha tá ron át íve lõ együtt mû kö dé sé rõl
 szóló, Bu da pes ten, 2001. áp ri lis 23-án alá írt Egyez mény
vég re haj tá sá nak elõ se gí té se szán dé ká val,

– az ide gen for ga lom és a tu riz mus te rü le tén ki ala kí tott
együtt mû kö dés to váb bi el mé lyí té sé nek szán dé ká val,

– an nak ér de ké ben, hogy a le he tõ leg szé le sebb kör ben
hoz zá fér he tõ vé te gyék az ál lam ha tá ron át nyú ló vagy
 annak kö ze lé ben lévõ kul tu rá lis és ter mé sze ti ér té ke ket,

ki rán du ló he lye ket, tu risz ti kai lát vá nyos sá go kat, va la mint
a kul tu rá lis és sport ren dez vé nyek lá to ga tá sát,

– a ha tár men ti te rü le te ken az ál lam ha tár át lé pé sé nek
meg könnyí té se ér de ké ben

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
 közötti ál lam ha tár (a továb biak ban: ál lam ha tár) át lé pé se
az azon át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon a je len Megálla -
podás 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott he lye ken
(a továbbiak ban: tu ris ta út vo na lak), mó don és idõ ben, csak
tu risz ti kai cél lal en ge dé lye zett.

(2) A fel té te lek meg te rem té sét köve tõen a Szer zõ dõ Fe -
lek, össz hang ban a je len meg ál la po dás sal en ge dé lye zik az
ál lam ha tár át lé pé sét a je len Meg ál la po dás 2. szá mú mel -
lék le té ben sze rep lõ he lye ken; a fel té te lek meg te rem té sé rõl 
a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton köl csö nö sen tá jé koz -
tat ják egy mást.

2. cikk

Az 1. cikk ér tel mé ben az ál lam ha tárt ér vé nyes úti ok -
mánnyal az aláb bi sze mé lyek lép he tik át:

a) az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag -
ál la ma i nak és Svájc ál lam pol gá rai,

b) az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag -
ál la ma i nak és Svájc ál lam pol gá ra i nak csa lád tag jai, akik
ezen ál la mok ban tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del kez nek és 
har ma dik or szág ál lam pol gá rai,

c) An dor ra, Mo na co, San Ma ri no és Va ti kán Ál lam ál -
lam pol gá rai.

3. cikk

A tu ris ta út vo na la kon az ál lam ha tárt át lé põ sze mé lye ket
a ha tár ren dé sze ti szer vek el len õriz he tik.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak ille té kes szer vei kö te le sek
ki je löl ni:

a) a tu ris ta út vo na la kat,

b) a tu ris ta út vo na la kon tör té nõ ha tár át lé pés re ki je lölt
he lye ket, és azo kat tá jé koz ta tó táb lák kal el lát ni, me lyek -
nek a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt tar ta lom mal tar tal maz -
ni uk kell az ál lam ha tár át lé pé sé nek a je len Meg ál la po dás -
ban fog lalt fel té te le it ma gyar, szlo vák és an gol nyel ven.
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5. cikk

(1) Mind két Szer zõ dõ Fél kor lá toz hat ja vagy fel füg -
geszt he ti a tu ris ta út vo na la kon tör té nõ ál lam ha tár-át lé pést
köz egész ség ügyi vagy jár vány ügyi, ter mé szet- vagy kör -
nye zet vé del mi, ár víz vé del mi, il let ve ál lat- vagy nö vény -
egész ség ügyi ok ból, a köz biz ton ság vagy a köz rend ve szé -
lyez te té se, il let ve ka taszt ró fa ve szé lye ese tén.

(2) A kor lá to zás vagy fel füg gesz tés be ve ze té sé nek és
meg szû né sé nek idõ pont já ról a Szer zõ dõ Fe lek diplomá -
ciai úton írás ban tá jé koz tat ják egy mást.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei a 3., a 4. és az
5. cikk ben sze rep lõ te vé keny sé gek vég re haj tá sá nak össze -
han go lá sa ér de ké ben köz vet le nül együtt mû köd nek.

7. cikk

A je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá -
sá ból ere dõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek vég re haj tá sért fe le lõs 
ille té kes szer vei tár gya lá sok út ján, en nek ered mény te len -
sé ge ese tén dip lo má ci ai úton ren de zik.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét 
köve tõen ha la dék ta la nul, dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják
egy mást a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ért fe le lõs ille -
té kes szer ve ik rõl.

9. cikk

A je len Meg ál la po dás nem érin ti a Szer zõ dõ Fe lek ál la -
má nak egyéb nem zet kö zi szer zõ dé se i ben sze rep lõ jo ga it
és kö te le zett ség vál la lá sa it.

10. cikk

(1) A je len Meg ál la po dás azon ké sõb bi dip lo má ci ai
jegy zék kéz hez vé te lét kö ve tõ har min ca dik (30.) na pon lép 
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást
ar ról, hogy ele get tet tek a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ írásaiknak.

(2) A je len Meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti az Eu ró pai
Unió Ta ná csá nak a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len õr zés fo -
ko za tos meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én lét re jött
Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen -
gen ben, 1990. jú ni us 19-én kelt Egyez mény nek és az azo -
kon ala pu ló, il let ve azok kal egyéb mó don össze füg gõ jogi
ak tu sok nak a Szer zõ dõ Fe lek ál la mai ál ta li tel jes körû al -
kal ma zá sát jó vá ha gyó ha tá ro za tai ha tály ba lé pé sé nek nap -
ján.

(3) A je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek kö zös meg -
egye zés sel írás ban mó do sít hat ják.

(4) A je len Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip -
lo má ci ai úton, írás ban fel mond hat ja, mely így a fel mon -
dás ról  szóló jegy zék kéz hez vé te lét kö ve tõ har min ca dik
(30.) nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

11. cikk

A je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap já val a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rá nak kö ze -
lé ben ta lál ha tó mû em lé kek, ter mé sze ti ér té kek meg te kint -
he tõ sé gé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2001. áp ri lis 23-án alá írt
Egyez mény ha tá lyát vesz ti.

Ké szült 2006. év május hó nap 10. nap ján, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, mind két nyel vû
szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya ne vé ben  Kor má nya ne vé ben
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1. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodáshoz

JEGYZÉK

az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépésre kijelölt helyekrõl

Sor-
szám

Hely ség Ha tár je lek szá ma Ha tár át lé pés mód ja Nyit va tar tás

 1. Raj ka–Èu no vo ki zá ró lag
a Ma gyar Köz tár sa ság és
Szlo vák Köz tár sa ság
állam területén ta lál ha tó
Szo bor park lá to ga tá sa
cél já ból

Tri plex hár mas ha tár jel gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

 2. Raj ka–Èu no vo I.5 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

 3. Raj ka–Èu no vo II.–II.1 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 4. Du na re me te–Bo dí ky II.6 MO–II.8 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) V. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 5. Ás vány rá ró–Sap II.9 MO–II.10 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) V. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 6. Gö nyû–Klížská Nemá II.14 MO–II.12 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak,
kis ha jó), komp pal

IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

megfele lõen

 7. Ács–Zlat ná na Ost ro ve II.17 MO–II.13 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 8. Al más fü zi tõ–Iža II.22 MO–II.16/2 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 9. Du na al más–Pa tin ce II.24 MO–II.16/3 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

10. Süt tõ–Moèa II.27 MO–II.19 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

11. Lá bat lan–Kra vany nad
Du na jom

II.28 MO–II.19/2 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

12. Nyer ges új fa lu–Kra vany
nad Du na jom (Èen kov)

II.29 MO–II.19/3 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

13. Esz ter gom–Štú ro vo/
 Kamenica nad Hro nom
(Ga ram–Du na tor ko lat)

II.35 MO–II.23 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

14. Szob–Ch¾a ba
(Ipoly–Duna tor ko lat)

III. MO–II.24 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen
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Sor-
szám

Hely ség Ha tár je lek szá ma Ha tár át lé pés mód ja Nyit va tar tás

15. Ipoly da másd–Ch¾a ba III.4 MO–III.3 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

16. Vá mos mi ko la–Pas tov ce III.14/16 MO–III.14/17 S
és
III.16 MO–III.15 S kö zött

vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

17. Tésa–Ipe¾s ký So ko lec III.23 S–IVx. vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

18. Tésa–Vyš kov ce nad Ip -
¾om

IV.4–IV.5 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

19. Hont–Teš mák V.–V.1 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

20. Dré gely pa lánk–Ipe¾s ké
Pred mos tie

V.4/20 MO–V.4/21 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

21. Õr ha lom–Vrbov ka V.18 MO–V.17 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

22. Pös tény pusz ta–Pe•ov V.24 MO–V.23 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

23. Rá rós pusz ta–Rá roš V.36 MO–V.35 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

24. Ka rancs be rény–Li po vany VII.2/8a–VII.2/11c gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

25. So mos kõ új fa lu–Ši a tors ká
Bu ko vin ka

VIII. (Ka rancs/ Ka ra nè) gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

26. So mos kõ–Ši a tors ká Bu -
ko vin ka 

VIII.13/10 gya lo go san na pon ta 7.00–19.00

27. Ce red–Tachty IX.5/9x gya lo go san, ke rék pár ral 7.00–19.00

28. Do ma há za–Pet rov ce IX.18–IX.19 kö zött gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

29. Susa–Ja ni ce IX.48–IX.49 kö zött gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

30. Gö mör szõ lõs–Ne po ra dza XI.6 gya lo go san na pon ta 7.00–19.00

31. Agg te lek–Sta ròa XII.1–XII.3 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

32. Szög li get–Hru šov XII.33 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

33. Pe re cse–Ja ník XIV. gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

34. Büt tös–Bu zi ca XIV.11–XIV.12 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

35. Hi das né me ti–Per ín XV.2–XV.3 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

36. Ké ked–Trste né pri
 Hornáde

XVII.3 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

37. Hol ló há za–Ská roš XVII.10 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

38. Fü zér–Sla nec XVII.22 (Nagy-Mi lic,
Ve¾ ký Mi liè)

gya lo go san na pon ta 7.00–19.00

39. Pusz ta fa lu–Bre zi na XVII.30x gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

40. Fel sõ reg mec–Mi cha ¾any XVII.48/2 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00
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Sor-
szám

Hely ség Ha tár je lek szá ma Ha tár át lé pés mód ja Nyit va tar tás

41. Fel sõ be rec ki–Klin nad
Bod ro gom (Bodrog-
 belépés)

XIX.14/6x MO–XIX.18
kö zött

vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

42. Fel sõ be rec ki–Klin nad
Bod ro gom

XIX.19 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

43. Lá ca csé ke–Pri be ník XIX.80 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

44. Dá moc–Dob rá XIX.83–XIX.85 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

45. Zemp lé na gárd–Ve¾ ké
Tra kany

XIX.96x gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

2. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodáshoz

JEGYZÉK

azokról a helyekrõl, ahol a Szerzõdõ Felek ille té kes szervei megvizsgálják az államhatáron átvezetõ
turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépés lehetõségét

Sor-
szám

Hely ség Ha tár je lek szá ma Ha tár át lé pés mód ja Nyit va tar tás

1. Nesz mély–Žita va (az új
ki kö tõ lé te sí té sét köve -
tõen)

II.25 MO–II.17 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

megfele lõen

2. Nesz mély–Rad vaò nad
Du na jom (az új ki kö tõ lé -
te sí té sét köve tõen)

II.25 MO–II.18 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

3. Ipoly da másd–Ch¾a ba
(a híd meg épü lé sét köve -
tõen)

III.4 MO–III.3 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

4. Vá mos mi ko la–Pas tov ce
(a híd meg épü lé sét köve -
tõen)

III.14/16 MO–III.14/17 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

5. Dré gely pa lánk–Ipe¾s ké
Pred mos tie (a híd meg -
épü lé sét köve tõen)

V.4/20 MO–V.4/21 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

6. Õr ha lom–Vrbov ka (a híd
meg épü lé sét köve tõen)

V.18 MO–V.17 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

7. Pös tény pusz ta–Pe•ov
(a híd meg épü lé sét köve -
tõen)

V.24 MO–V.23 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

8. Rá rós pusz ta–Rá roš (a híd
meg épü lé sét köve tõen)

V.36 MO–V.35 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

9. Ké ked–Trste né pri
 Hornáde (Hernád-
 belépés)

XVI.3 S–XVII. vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen
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3. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai

céllal történõ államhatár-átlépésrõl  szóló
Megállapodáshoz

A tá jé koz ta tó táb la az aláb bi a kat tar tal maz za:

1. a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pét, a Szlo vák
Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pét, va la mint az Eu ró pai Unió
szim bó lu mát,

2. a ha tár át lé pés re ki je lölt hely ne vét,

3. az üze mel te té si idõt,

4. a ha tár át lé pés meg en ge dett mód ját,

5. az ál lam ha tár át lé pé sé re jo go sult sze mé lyek kö ré nek 
meg je lö lé sét,

6. az ál lam ha tár át lé pé sé nek fel té te le it a Meg ál la po dás
2., 3. és 4. cik ké nek meg fele lõen.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 10. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rá nak kö ze -
lé ben ta lál ha tó mû em lé kek, ter mé sze ti ér té kek meg te kint -
he tõ sé gé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2001. áp ri lis 23-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 152/2001. (IX. 5.) Kor m.
ren de let ha tá lyát vesz ti.

(4) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2. és 3.  §-a ha -
tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter – an nak
is mert té vá lá sát köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben ha la -
dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a bel ügy mi nisz ter, a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár -
kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, az if jú ság ügyi,
csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, va la mint a nem ze ti
kul tu rá lis örök ség mi nisz te re gon dos ko dik.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter, valamint a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter

22/2006. (V. 17.) EüM–FVM–KvVM
együttes rendelete

a biocid termékek elõállításának és forgalomba
hozatalának feltételeirõl  szóló 38/2003. (VII. 7.)

ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet
módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  §-a (4) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott felhatal -
mazás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A bi o cid ter mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba hoza -
talának fel té te le i rõl  szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–
FVM–KvVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„h) for ga lom ba ho za tal: bi o cid ter mék té rí tés el le né -

ben vagy in gye ne sen tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sa, il le -
tõ leg ezt kö ve tõ rak tá ro zá sa, ki vé ve, ha a rak tá ro zást az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség vám te rü le té rõl való ki szál lí tás
vagy ár tal mat la ní tás kö ve ti. Bi o cid ter mék nek az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség vám te rü le té re tör té nõ be ho za ta la e ren -
de let al kal ma zá sá ban for ga lom ba ho za tal nak te kin ten dõ;”

2.  §

Az R. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en
a) az 1048/2005/EK bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott,

a bi o cid ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 98/8/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 16. cik ké nek (2) be -
kez dé sé ben em lí tett tíz éves mun ka prog ram má so dik sza -
ka szá ról  szóló, 2003. no vem ber 4-i 2032/2003/EK bi zott -
sá gi ren de let (a továb biak ban: kö zös sé gi ren de let) 4. cik -
ké nek (3) be kez dé se sze rint az Eu ró pai Uni ó ban 2000. má -
jus 14-én for ga lom ban le võ nek mi nõ sü lõ, il let ve

b) a for gal maz ni kí vánt bi o cid ter mék ha tó anya ga ként
2004. má jus 1. elõtt be je len tett,
a kö zös sé gi jegy zék ben nem sze rep lõ ha tó anyag is for ga -
lom ba hoz ha tó a közös ségi jegy zék be tör té nõ fel vé te lé ig,
il let ve an nak el uta sí tá sá ig, leg ké sõbb a 30.  § (8)–(10) be -
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kez dé se sze rin ti idõ pon tig. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban
a kö zös sé gi jegy zék be tör té nõ fel vé tel el uta sí tá sá nak mi -
nõ sül az is, ha a ha tó anyag a 98/8/EK irány elv 16. cik ké -
nek 2. be kez dé se sze rin ti mun ka prog ram (a továb biak ban:
fe lül vizs gá la ti prog ram) ke re té ben nem ke rül ér té ke lés re.”

3.  §

(1) Az R. 30.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A gyár tó vagy im por tá ló – a 11. szá mú mel lék let
sze rint – be je len ti az OKK-OK BI-nek a bi o cid ter mék ben
fel hasz nált, ko ráb ban a Ma gyar Köz tár sa ság ban be nem
je len tett, de a kö zös sé gi ren de let sze rint az adott termék -
típusban for ga lom ba hoz ha tó ha tó anya got. A be je len tést
leg alább 15 nap pal a for ga lom ba ho za talt meg elõ zõ en kell
meg ten ni.

(3) A (2) be kez dés sze rint be je len tett, ön ál ló an vagy
 biocid ter mék ben for ga lom ban lévõ ha tó anya go kat tar tal -
ma zó jegy zé ket az or szá gos tisz ti fõ or vos a gyár tók, il let ve
im por tá lók új be je len té sei alap ján rend sze re sen mó do sít ja, 
és a jegy zé ket in ter ne tes hon lap ján köz zé te szi.”

(2) Az R. 30.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Az a be je len tett bi o cid ter mék, amely nek ha tó anya -
ga(i) nem ke rül(nek) fel az 1. vagy 1/a) szá mú mel lék let
sze rin ti kö zös sé gi jegy zék re – a (9) be kez dés ben fog lal -
tak ra is fi gye lem mel –, 2010. má jus 14-ig for gal maz ha tó.
Et tõl el té rõ en egyes ha tó anya go kat – ideért ve a fe lül vizs -
gá la ti prog ram ke re té ben ér té ke lés re nem ke rü lõ ha tó -
anya go kat is – tar tal ma zó bi o cid ter mék a kö zös sé gi
 rendelet sze rin ti, il let ve az an nak alap ján meg ál la pí tott ha -
tár idõk figye lembe véte lével for gal maz ha tó.”

(3) Az R. 30.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A 2004. má jus 1. elõtt be je len tett, de a kö zös sé gi
ren de let sze rint 2000. má jus 14-én for ga lom ban lé võ nek
nem mi nõ sü lõ ha tó anya got tar tal ma zó bi o cid ter mék
– a ha tó anyag kö zös sé gi jegy zék be tör té nõ fel vé te le nél -
kül is – 2010. má jus 14-ig a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
for ga lom ba hoz ha tó. Az ilyen ha tó anya got tar tal ma zó
 biocid ter mék for gal ma zá sá ra az OTH 2010. má jus 14-nél
rö vi debb ha tár idõt is meg ál la pít hat.

(10) A nem he lyet te sít he tõ ha tó anya gok forgalmazá -
sának a kö zös sé gi ren de let 4a. cik ke sze rin ti meg hosszab -
bí tá sa kez de mé nye zé sé re a gyár tó, az im por tá ló, a for gal -
ma zó, a fel hasz ná ló vagy más ha tó ság ja vas la tot te het
az OTH-nak. A ja vas la tot kü lö nö sen a kö vet ke zõk re ki ter -
je dõ rész le tes in do ko lás sal kell el lát ni:

a) az adott ha tó anyag for gal ma zá sá nak meg hosszab bí -
tá sa a kö zös sé gi ren de let 4a. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
em lí tett mely ok ból szük sé ges,

b) an nak be mu ta tá sa, hogy nem áll nak ren del ke zés re
tech no ló gi a i lag és gaz da sá gi lag meg va ló sít ha tó más le he -

tõ sé gek vagy kör nye zet vé del mi és egész ség ügyi szem -
pont ból el fo gad ha tó he lyet te sí tõ ha tó anya gok,

c) a ter ve zett fel hasz ná lás em ber i egész ség re, ál la tok ra
és kör nye zet re gya ko rolt ha tá sa,

d) a le het sé ges koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek.
Az OTH a ja vas lat alap ján vagy sa ját ha tás kör ben kez -

de mé nyez he ti a fel hasz ná lás meg hosszab bí tá sát az Eu ró -
pai Bi zott ság nál. A for ga lom ba ho za tal rész le tes fel té tel -
rend sze rét – az Eu ró pai Bi zott ság ha tá ro za tá ban foglal -
takra is te kin tet tel – az OTH ál la pít ja meg.”

4.  §

Az R. 31.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.

tör vény sze rin ti ál lat-egész ség ügyi bi o cid ter mék for ga -
lom ba ho za ta lá ra – an nak va la mennyi ha tó anya ga kö zös -
sé gi jegy zék be tör té nõ fel vé te lé ig – a kü lön jog sza bály
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

5.  §

Az R. 32.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ez a ren de let – a ké mi ai biz ton ság ról  szóló
2000. évi XXV. tör vénnyel együtt – a bi o cid ter mé kek for -
ga lom ba ho za ta lá ról  szóló, 1998. feb ru ár 16-i 98/8/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést 
szol gál ja.

(4) Ez a ren de let az 1048/2005/EK bi zott sá gi ren de let tel 
mó do sí tott, a bi o cid ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá ról
 szóló 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
16. cik ké nek (2) be kez dé sé ben em lí tett tíz éves mun ka -
prog ram má so dik sza ka szá ról, va la mint az 1896/2000/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2003. no vem ber 4-i
2032/2003/EK bi zott sá gi ren de let 4. cik ke (1)–(3) be kez -
dé se, 4a. cik ke vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se -
ket ál la pít ja meg.”

6.  §

(1) Az R. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

(2) Az R. 8. szá mú mel lék le te 6. pont já nak 22. d) al -
pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

[22. Egyes ir tó szer-ki jut ta tá si el já rá sok ra vo nat ko zó
kü lön le ges elõ írások:

...
d) sza bad ban me leg köd kép zés sel/hi deg köd kép zés sel/ULV-

el já rás sal/per me te zés sel tör té nõ ro var ir tás ese tén, a mé -
hek vé del me ér de ké ben 400 m2 fe let ti te rü let  kezelésekor,
leg ké sõbb a ke ze lés meg kez dé sét meg elõ zõ mun ka na pon
9 órá ig be je len tést kell ten ni. Eb ben kö zöl ni kell a keze -
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lendõ te rü let he lyét és nagy sá gát, a ro var ir tás kez de té nek
és be fe je zé sé nek idõ pont ját, az al kal ma zás ra ke rü lõ ir tó -
szert, to váb bá a ki jut ta tás mód ját.

A be je len tést a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi
XXXV. tör vény 45.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak kal meg -
egyezõen a ke ze len dõ te rü let he lye sze rint ille té kes te le pü -
lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek kell írás ban meg ten ni.]

„A mé he sek tu laj do no sa it (ke ze lõ it) a be je len tés kö te les
ro var ir tá si te vé keny ség rõl a jegy zõ az Nvt. 57.  §-ának
d) pont já ban fog lal tak kal me ge gye zõ en ér te sí ti.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az R. 30.  §-ának (1) be kez dé se;

b) az R. 12. szá mú mel lék le te.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az R. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv” szö -
veg rész he lyé be „az Ál lat gyó gyá sza ti Ol tó anyag-, Gyógy -
szer- és Ta kar mány-el len õr zõ In té zet” szö veg rész,

b) az R. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Eu ró pai Unió”
szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség” szö -
veg rész,

c) az R. 8.  §-ának (9) be kez dé sé ben az „a 8004/2000.
(EüK. 22.) EüM tá jé koz ta tó” szö veg rész he lyé be „az
 Európai Uni ó ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy zé -
ké rõl  szóló kü lön jog sza bály,” szö veg rész,

d) az R. 8. szá mú mel lék le te 6. pont já nak 22. d) al pont -
já ban a „2000. évi XXXV. tör vény” szö veg rész he lyé be
a „2000. évi XXXV. tör vény (a továb biak ban: Nvt.)” szö -
veg rész
lép.

(3) E ren de let 1–2.  §-a és 3.  §-ának (2)–(3) be kez dé se
a bi o cid ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló, 1998.
feb ru ár 16-i 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv 2. cikk (1) be kez dé se h) pont já nak és 16. cik ke (1) be -
kez dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Bi zott ság 2032/2003/EK ren de le te (2003. no vem -
ber 4.) a bi o cid ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 16. cik ké -
nek (2) be kez dé sé ben em lí tett tíz éves mun ka prog ram
 második sza ka szá ról, va la mint az 1896/2000/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, 4. és 4a. cikk;

b) a Bi zott ság 1048/2005/EK ren de le te (2005. jú ni us
13.) a bi o cid ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 16. cik -
kének (2) be kez dé sé ben em lí tett tíz éves mun ka prog ram
má so dik sza ka szá ról  szóló 2032/2003/EK ren de let mó do -
sí tá sá ról, 1. cikk 3–4. pont.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

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

mi nisz ter

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

6/2006. (V. 17.) FMM
rendelete

a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére
irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított

intézményekrõl  szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM
rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás -
kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló
szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl
 szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az 1.  § alap ján a szak mai vizs ga szer ve zé sé re jo got
el nyert in téz mé nye ket, azon szak ké pe sí té se ket, ame lyek re 
a szak kép zõ in téz mény vizs ga szer ve zé si joga ki ter jed, va -
la mint a vizs ga szer ve zé si jo go sult ság le járt ának idõ pont -
ját a ren de let 1–2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.”

2.  §

Az R. e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott 2. szá mú
mel lék let tel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az R. mel lék le té -
nek szá mo zá sa 1. szá mú mel lék let re vál to zik.

3.  §

Ez a ren de let 2006. má jus 20-án lép ha tály ba, ez zel egy -
ide jû leg az R. 1/A. §-ának (2) be kez dé se és a 2.  §-ának
(3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 6/2006. (V. 17.) FMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 29/2004. (XII. 20.) FMM ren de let hez

Sor-
szám

In téz mény neve Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
OKJ azo no sí tó

szá ma
Ré gió

Ér vé nyes ség
ide je

1. Adu Ok ta tá si Köz pont
1211 Bu da pest,
Tán csics M. u. 78.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si ügy -
in té zõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si szak -
elõ adó

54 3435 04

2. Ata lan ta Ok ta tá si Kft.
1083 Bu da pest,
Jáz min u. 10.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
ügy in té zõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
szak elõ adó

54 3435 04

3. Bu da pes ti Gaz da sá gi
Fõ is ko la
1149 Bu da pest,
Bu zo gány u. 11–13.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si ügy -
in té zõ

52 3435 05 Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Ma gyar or szág
Észak-Ma gyar or szág

2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si szak -
elõ adó

54 3435 04

4. Deb re ce ni Egye tem Ag rár -
tu do má nyi Cent rum,
Fel nõtt kép zé si és Távok -
tatási Köz pont
4032 Deb re cen,
Bö ször mé nyi út 138.

Tár sa da lom biz to sí tá si ügy -
in té zõ

52 3435 05 Észak-Al föld 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si szak -
elõ adó

54 3435 04
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Sor-
szám

In téz mény neve Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
OKJ azo no sí tó

szá ma
Ré gió

Ér vé nyes ség
ide je

5. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont
4034 Deb re cen,
Vá mos pér csi út 84.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Észak-Al föld 2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Mun ka erõ pi a ci inst ruk tor 54 3443 01

6. Észak-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
3518 Mis kolc,
Ere nyõ u. 1.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Észak-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Mun ka erõ pi a ci inst ruk tor 54 3443 01

7. Ezó pus Ta no da Bt.
7400 Ka pos vár,
Fü re di u. 45–47.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01 Dél-Du nán túl 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

8. Fa cul tas Cog nos cen di
Aka dé mia Ala pít vány
1062 Bu da pest,
Ba ross u. 61.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

9. Fény-Szoft Szá mí tás tech ni -
kai Kft.
9400 Sop ron,
Ku ruc domb sor 2.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05 Nyu gat-Du nán túl 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

10. Griff Hu mán Ma na ge ment
Ok ta tá si Kft.
8800 Nagy ka ni zsa,
Köl csey u. 8.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Nyu gat-Du nán túl 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01

11. Köz le ke dé si Dol go zók
Szak szer ve ze te i nek Szö vet -
sé ge Ok ta tás szer ve zõ és
 Továbbképzõ In té zet
1081 Bu da pest,
Köz tár sa ság tér 3.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

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

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01

Mun ka erõ pi a ci inst ruk tor 54 3443 01

13. Ma gyar Könyv vizs gá lói
 Kamara Ok ta tá si
 Központ Kft.
1075 Bu da pest,
Ma dách tér 3–4.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

14. Me to di ka Ok ta tá si
 Szolgáltató Kft.
1031 Bu da pest,
Csó nak ház u. 9. I/2.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04
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Sor-
szám

In téz mény neve Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
OKJ azo no sí tó

szá ma
Ré gió

Ér vé nyes ség
ide je

15. Ne xon Vál lal ko zá si és Ke -
res ke del mi Kft.
1138 Bu da pest,
Váci út 186.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

16. Nyír egy há zi Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont
4400 Nyír egy há za,
Szé che nyi u. 13.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Észak-Al föld 2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01

Mun ka erõ pi a ci inst ruk tor 54 3443 01

17. Ok-Tat-60 Ok ta tást Szer -
vezõ és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van,
Ta nács út 9.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05 Észak-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

18. Ok ta tá si Stú dió 90 Kft.
3529 Mis kolc,
Csa bai kapu 25.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Észak-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01

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

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si szak -
elõ adó

54 3435 04

20. Okt ker-No dus Ki adó Kft.
8200 Veszp rém,
Bar tók Béla u. 12.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Du nán túl 2010. má jus 20.

21. Or szá gos Egészségbizto -
sítási Pénz tár
1139 Bu da pest,
Váci út 73/A

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05 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

2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

22. Open Car ri er Sze mé lyi ség -
fej lesz tõ és Szol gál ta tó Bt.
7621 Pécs,
Szent Ist ván tér 12.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Dél-Du nán túl 2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05 Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl

Dél-Du nán túl

2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

23. Or szá gos Mun ka vé del mi
Kép zõ és To vább kép zõ Kft.
1111 Bu da pest,
Mû egye tem rkp. 9.
R ép. II. em.

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01 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

2010. má jus 20.
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Sor-
szám

In téz mény neve Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
OKJ azo no sí tó

szá ma
Ré gió

Ér vé nyes ség
ide je

24. Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Böl csé szet tu do má -
nyi Kar
1088 Bu da pest,
Szent ki rá lyi u. 28–30.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01

25. Pen ta Unió Ok ta tá si Cent -
rum Kft.
7622 Pécs,
Czin de ri u. 6.

Tár sa da lom biz to sí tá si ügy -
in té zõ

52 3435 05 Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl

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

Észak-Al föld

2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si szak -
elõ adó

54 3435 04

26. Per fekt Gaz da sá gi Ta nács -
adó, Okta tó és Ki adó
 Zártkörûen Mû kö dõ
 Részvénytársaság
1143 Bu da pest,
Szob ránc u. 6–8.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 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

2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Mun ka erõ pi a ci inst ruk tor 54 3443 01

27. So ter-Li ne Ok ta tá si,
 Továbbképzõ és
Szol gál ta tó Kft.
1073 Bu da pest,
Er zsé bet krt. 7.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

28. 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.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Nyu gat-Du nán túl
Kö zép-Du nán túl

2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01

Mun ka erõ pi a ci inst ruk tor 54 3435 04

29. Szo fisz ti ka Oktatásszer -
vezõ Kft.
1073 Bu da pest,
Er zsé bet krt. 39. I/5.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Kö zép-Ma gyar or szág
Dél-Al föld

2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Mun ka erõ pi a ci inst ruk tor 54 3443 01

30. Szók ra tész Kül gaz da sá gi
Aka dé mia Ok ta tá si és
 Tanácsadó Kft.
1165 Bu da pest,
Di ó sy La jos u. 22–24.

Mun ka erõ pi a ci ügy in té zõ 52 3443 01 Nyu gat-Du nán túl
Dél-Du nán túl

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

2010. má jus 20.

Mun ka erõ pi a ci me ne dzser 71 3443 01

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01

31. Szom bat he lyi Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont
9700 Szom bat hely,
Akacs Mi hály u. 1–3.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Nyu gat-Du nán túl 2010. má jus 20.

Sze mély ügyi gaz dál ko dó 54 3442 01

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

32. Szer ve zé si és Ve ze té si
 Tudományos Tár sa ság
(Bé kés Me gyei Szer ve ze te)
1027 Bu da pest, Fõ u. 68.

Mun ka vé del mi tech ni kus 53 5499 01 Dél-Al föld 2010. má jus 20.
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Sor-
szám

In téz mény neve Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
OKJ azo no sí tó

szá ma
Ré gió

Ér vé nyes ség
ide je

33. Tu do má nyos Ismeretter -
jesztõ Tár su lat Fej ér Me gyei 
Egye sü le te
8000 Szé kes fe hér vár,
III. Béla ki rály tér 1.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Du nán túl 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

34. Tu do má nyos Ismeretter -
jesztõ Tár su lat Öve ges
 József Is me ret ter jesz tõ és
Szak kép zõ Egye sü le te
8900 Za la eger szeg,
Dísz tér 7.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05 Nyu gat-Du nán túl 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 szakelõadó

54 3435 04

35. Tu do má nyos Ismeretter -
jesztõ Tár su lat Pan non
Egye sülete
9021 Gyõr,
Szent Ist ván út 5.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Nyu gat-Du nán túl 2010. má jus 20.

36. Tu do má nyos Ismeretter -
jesztõ Tár su lat Te le ki
 László Is me ret ter jesz tõ
Egye sü le te
1085 Bu da pest,
Ül lõi út 14. I/4.

Sze mély ügyi ügy in té zõ 52 3442 01 Kö zép-Ma gyar or szág 2010. má jus 20.

Tár sa da lom biz to sí tá si
 ügyintézõ

52 3435 05

”

Az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter

3/2006. (V. 17.) ICSSZEM
rendelete

a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai
követelményeirõl, személyi és tárgyi feltételeirõl

és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl  szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) és l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

 

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a kü lön jog sza bály
sze rin ti szo cio te rá pi ás fog lal ko zá sok ra.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) szo ci á lis fog lal koz ta tás: az Szt. 99/B.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti fog lal koz ta tás, mely nek for mái:

aa) mun ka-re ha bi li tá ció: az Szt. 99/D.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti, meg ál la po dás ke re té ben tör té nõ mun ka -
vég zés;

ab) fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás: az Szt. 99/E.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti, mun ka vi szony ke re té ben tör té nõ mun -
ka vég zés;

b) fog lal koz ta tó: mun ka-re ha bi li tá ció ese té ben a szo -
ciális in téz mény, il let ve a nem ál la mi, egy há zi fenn tar tá sú
szo ci á lis in téz mény ese tén az in téz mény fenn tar tó ja
(a továb biak ban együtt: in téz mé nyi fog lal koz ta tó); fej lesz -
tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ese té ben az in téz mé nyi fog lal -
koz ta tó, vagy a szo ci á lis in téz ménnyel, il let ve a fenn tar tó -
val az el lá tot tak szo ci á lis fog lal koz ta tá sá ra meg ál la po dást
kö tött sze mély, szer ve zet (a továb biak ban:  külsõ fog lal -
koz ta tó).

2.  §

(1) A szo ci á lis in téz mény ve ze tõ je az el lá tot tak szo ci á lis 
fog lal koz ta tá sa ér de ké ben szak mai prog ra mot ké szít
(a továb biak ban: fog lal koz ta tá si szak mai prog ram).

(2) A fog lal koz ta tá si szak mai prog ram tar tal maz za

a) az in téz mé nyen be lü li fog lal koz ta tás for má it,

b) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ban részt ve võk szá mát,

c) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ke re té ben vég zett te vé -
keny sé ge ket,

d) a te vé keny sé gek hez kap cso ló dó an a szük sé ges sze -
mé lyi, tár gyi fel té te le ket,

e) fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ese tén a munka -
folyamatok be ta ní tá sá ra vo nat ko zó fej lesz tõ prog ram
 tematikáját,



f) az elõ ál lí tott ter mék, il let ve szol gál ta tás ér té ke sí té sé -
nek ter vét,

g) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ban részt ve võ sze mély
mun ka vég zés te rén tör té nõ to vább lé pé sé hez biz to sí tott
 lehetõségeket.

3.  §

(1) Az in téz mé nyi jog vi szony ban álló sze mély szo ci á lis
fog lal koz ta tá sa az el lá tott egyé ni adott sá ga it figye lembe
vevõ fog lal koz ta tá si terv alap ján tör té nik.

(2) A fog lal koz ta tá si terv el ké szí té sé rõl, az ab ban fog -
lalt fel ada tok tel je sí té sé rõl és a fog lal koz ta tá si terv éven te
leg alább egy al ka lom mal tör té nõ fe lül vizs gá la tá ról a szo -
ci á lis in téz mény ve ze tõ je gon dos ko dik. A fog lal koz ta tá si
ter vet a re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tot vég zõ
szak ér tõ bi zott ság szak vé le mé nyé nek kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül – a fog lal koz ta tás ban részt ve võ sze -
méllyel, il let ve tör vényes kép vi se lõ jé vel egyet ér tés ben –
kell el ké szí te ni.

(3) A fog lal koz ta tá si terv tar tal maz za
a) a fog lal koz ta tott sze mély fi zi kai, men tá lis ál la po tá -

nak, kész sé ge i nek, jár tas ága i nak, mun ka vég zõ ké pes sé gé -
nek jel lem zõ it,

b) az Szt. 113/G.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rinti re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tot vég zõ szak ér -
tõi bi zott ság ál tal ja va solt fog lal koz ta tá si for mát,

c) az el lá tás ban ré sze sü lõ ál la po tá nak meg fe le lõ fog lal -
koz ta tá si cé lo kat, fel ada to kat és azok meg va ló sí tá sá nak
mód sze re it,

d) a fog lal koz ta tás sal kap cso la tos mo ti vá ció, men tá lis
tá mo ga tás és se gí tõ szol gál ta tás mód ja it,

e) a fog lal koz ta tás idõ tar ta mát és idõ be osz tá sát.

A szociális foglalkoztatás tárgyi feltételei

4.  §

A szo ci á lis fog lal koz ta tás tár gyi fel té te le it a munka -
helyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint -
jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együt tes ren de let
ha tá roz za meg.

A szo ci á lis fog lal koz ta tás sze mé lyi fel té te lei

5.  §

(1) A fog lal koz ta tó a szo ci á lis fog lal koz ta tás ban
a) 15 fõ fog lal koz ta tot tan ként 1 fõ se gí tõt,
b) 30 fõ fog lal koz ta tott fe lett 1 fõ fog lal koz ta tás-ko or -

di ná tort
kö te les biz to sí ta ni.

(2) A szo ci á lis fog lal koz ta tás ban se gí tõ ként az ve het
részt, aki

a) leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel és a foglalkoz -
tatott ál tal vég zett mun ka jel le gé nek meg fe le lõ szak is me -
ret tel, vagy

b) gyógy pe da gó gi ai asszisz ten si, gyógy fog lal koz ta tó
szak asszisz ten si kép zett ség gel
ren del ke zik.

(3) A szo ci á lis fog lal koz ta tás ban a se gí tõ
a) irá nyít ja a fog lal koz ta tást,
b) szer ve zi a mun ka vég zést,
c) ko or di nál ja a szük sé ges anya gok be szer zé sét,
d) meg ter ve zi a napi te vé keny sé get,
e) ve ze ti az 1. szá mú mel lék let sze rin ti szo ci á lis fog lal -

koz ta tá si nap lót és a 2. szá mú mel lék let sze rin ti nyil ván tar -
tá so kat,

f) részt vesz a fog lal koz ta tá si terv ki ala kí tá sá ban,
g) ja vas la tot tesz az in téz mé nyen be lü li fog lal koz ta tás

for má i ra,
h) a mun ka vég zés so rán fenn tart ja a fog lal koz ta tot tak

mo ti vá ci ó ját, ré szük re men tá lis, se gí tõ szol gál ta tá so kat
nyújt.

(4) A szo ci á lis fog lal koz ta tás ban fog lal koz ta tás-ko or di -
ná tor ként az ve het részt, aki leg alább kö zép fo kú gazda -
sági, köz gaz da sá gi, ke res ke del mi szak irá nyú vég zet ség gel 
ren del ke zik.

(5) A szo ci á lis fog lal koz ta tás ban a fog lal koz ta tás-ko or -
di ná tor

a) ko or di nál ja a szo ci á lis in téz mé nyen be lü li mun ka -
vég zést,

b) részt vesz a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély irán ti
ké re lem elõ ké szí té sé ben,

c) részt vesz a fog lal koz ta tá si szak mai prog ram el ké -
szí té sé ben,

d) elõ ké szí ti a szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás sal
kap cso la tos igény lé se ket,

e) kép vi se li a szo ci á lis in téz ményt a fog lal koz ta tás sal
kap cso la tos ügyek ben,

f) össze sí ti a nyil ván tar tá so kat, el szá mo lá so kat,
g) szer ve zi a rek lám és mar ke ting te vé keny sé get,
h) elõ ké szí ti a ter mék vagy szol gál ta tás ér té ke sí té si

 tervét,
i) kap cso la tot tart a be szál lí tók kal,
j) elõ ké szí ti a fog lal koz ta tott mun ka erõ-pi ac ra tör té nõ

ki ve ze té sét,
k) ja vas la tot tesz az in téz mé nyen be lü li és in téz mé nyen 

kí vü li fog lal koz ta tás for má i ra.

6.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.)
18/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül
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ki, egy ide jû leg az ere de ti f)–g) pont je lö lé se g)–h) pont ra
mó do sul:

(A szo ci á lis szol gál ta tók, in téz mé nyek mû kö dé sé nek
 engedélyezése so rán a szak mai prog ra mot – kü lön jog sza -
bály ren del ke zé sei sze rint –)

„f) szen ve dély be te gek el lá tá sa ese tén az or szá gos,”

(mód szer ta ni in téz mény szak ér tõ ként vé le mé nye zi.)

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba.

(2) Az a fog lal koz ta tó, aki a 2006. év ben szo ci á lis fog -
lal koz ta tá si en ge délyt kap, amennyi ben az egyéb jog sza -
bá lyi fel té te le ket tel je sí ti, 2007. de cem ber 31-ig fel men -
tést kap

a) az e ren de let ben elõ írt sze mé lyi fel té te lek tel je sí té se
alól, a se gí tõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
 kivételével,

b) mun ka-re ha bi li tá ció ese té ben az e ren de let ben elõ írt
tár gyi fel té te lek tel je sí té se alól.

(3) Az R. 18/A.  §-a
a) (1) be kez dé se elsõ mon da tá nak – az e ren de let

6.  §-ával mó do sí tott – h) pont já ban,
b) (1) be kez dé se má so dik mon da tá ban,
c) (3) be kez dé se má so dik mon da tá ban

az ,,a)–f)” szö veg rész he lyé be az ,,a)–g)” szö veg rész lép.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko rózs Lajos s. k.,
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz té ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár
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1. számú melléklet a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelethez

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI NAPLÓ

DÁTUM:

Sor-
szám

A fog lal koz ta tott ada tai

Meg -
je lent

Hi ány -
zó

Vég zett te vé keny ség
A te vé keny ség hez

hasz nált
anya gok

Elõ ál lí tott ter mé kek,
szolgál tatások vagy
a fejlesztõ-fel készítõ

fog lal koz ta tás
és a munka-rehabili -

táció tár gya

Egyéb meg jegy zés

neve
szül.
idõ



2. számú melléklet a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelethez

EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP A FOGLALKOZTATOTTAKRÓL
(Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban részt vevõk)

Mun ka vál la ló neve:

Szü le té si név:

Any ja neve:

Szü le té si hely, idõ:

Lak cí me:

Adó szám:

TAJ-szám:

Ma gán nyug díj pénz tár neve, nyil ván tar tá si szá ma:

Fo lyó szám la szám:

Ki fi ze tés sel
ter helt
na pok

Év

ja nu ár feb ru ár már ci us áp ri lis má jus jú ni us jú li us au gusz tus szep tem ber ok tó ber no vem ber de cem ber

Mun ka nap

Pi he nõ nap

Fi ze tett
sza bad ság

Fi ze tett
mun ka szü -
ne ti nap

Beteg -
szabadság

Táp pénz
1/3-a

Fi ze tett
 távollét

Össze sen

Az adat la pot a je len lé ti ív alap ján, utó lag min den dol go zó ról ki kell tölteni.
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EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP A FOGLALKOZTATOTTAKRÓL

(Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevõk)

Mun ka vál la ló neve:

Szü le té si név:

Any ja neve:

Szü le té si hely, idõ:

Lak cí me:

Adó szám:

TAJ-szám:

Ma gán nyug díj pénz tár neve, nyil ván tar tá si szá ma:

Fo lyó szám la szám:

Ki fi ze tés sel
ter helt na pok

Év

ja nu ár feb ru ár már ci us áp ri lis má jus jú ni us jú li us au gusz tus szep tem ber ok tó ber no vem ber de cem ber

Mun ka nap

Össze sen

Az adat la pot a je len lé ti ív alap ján, utó lag min den dol go zó ról ki kell tölteni.
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Az informatikai és hírközlési miniszter
6/2006. (V. 17.) IHM

rendelete

a rádióamatõr szolgálatról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (3) be kez dé sé nek a), d), f),
g), h), i) pont ja i ban, va la mint e ren de let 6.  §-a vonatko -
zásában az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed mind azok ra a termé -
szetes sze mé lyek re, tár sa dal mi szer ve ze tek re és ok ta tá si
in téz mé nyek re, akik (ame lyek) a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén rá dió ama tõr te vé keny sé get foly tat nak.

(2) A ren de le tet a mû hol das ama tõr szol gá lat ûr ál lo má -
sai ki vé te lé vel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ama -
tõr szol gá lat és mû hol das ama tõr szol gá lat (a továb biak ban
együtt: ama tõr szol gá lat) min den ál lo má sá ra al kal maz ni
kell.

(3) A ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá so kat elsõ fo kon
a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la (a továb biak ban:
ha tó ság) foly tat ja le.

A rádióamatõr tevékenység alapvetõ szabályai

2.  §

(1) Rá dió ama tõr az, aki meg fe lel a rá dió ama tõr te vé -
keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges fel té te lek nek.

(2) A rá dió ama tõr te vé keny ség az ama tõr szol gá lat ban
sze mé lyes ér dek lõ dés bõl, anya gi ér dek nél kül, önkép -
zésre, mû sza ki fej lõ dés re és a szak mai in for má ció cse ré re
irá nyu ló rész vé tel rá dió ama tõr ál lo más (a továb biak ban:
ama tõr ál lo más) üze mel te té se vagy ama tõr ál lo má son való
rá dió for gal ma zás (a továb biak ban: for gal ma zás) ré vén.

(3) A for gal ma zás sza bály sze rû össze köt te tés lé te sí té se, 
ket tõ vagy több ama tõr ál lo más vagy rá dió ál lo más kö zöt ti
in for má ció cse re cél já ból.

(4) Ama tõr ál lo más üze mel te tés re kész ál la pot ban tar -
tásához, üze mel te té sé hez, azon való for gal ma zás hoz
(a továb biak ban együtt: üzem ben tar tás) rá dió ama tõr
 engedély (a továb biak ban: ama tõr en ge dély) szük sé ges.

(5) Ön ál ló an az a sze mély for gal maz hat, aki rendel -
kezik ama tõr en ge déllyel.

(6) Ama tõr en ge déllyel nem, de vizs ga bi zo nyít vánnyal
ren del ke zõ sze mély kö zös sé gi ama tõr ál lo má son a Pos tai
és Táv köz lé si Igaz ga tá sok Eu ró pai Ér te kez le te (Eu ro pe an
Con fe ren ce of Pos tal and Te le com mu ni ca ti ons Ad mi nist -
ra ti ons, a továb biak ban: CEPT) T/R 61-01 Aján lá sá nak
meg fe le lõ (a továb biak ban: CEPT fo ko za tú) ama tõr
 engedéllyel ren del ke zõ sze mély fel ügye le te mel lett for gal -
maz hat.

(7) Vizs ga bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ, vizs gá ra
ké szü lõ sze mély CEPT fo ko za tú ama tõr en ge déllyel ren -
del ke zõ ok ta tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett, az ok ta tó vagy 
a kö zös sé gi ama tõr ál lo más hí vó je lét hasz nál va, ta nu lá si
cél lal for gal maz hat.

(8) Rá dió ama tõr kö zös ség
a) a lé te sí tõ ok ira ta sze rint rá dió ama tõr te vé keny sé get

is foly ta tó tár sa dal mi szer ve zet,
b) az ok ta tá si in téz mény,

amennyi ben ama tõr ál lo má sa i nak min den te le pí té si he -
lyére ki je löl irá nyí tó ke ze lõt.

(9) Az irá nyí tó ke ze lõ az a cse lek võ ké pes ter mé sze tes
sze mély, aki Ma gyar or szá gon ki ál lí tott CEPT fo ko za tú
egyé ni ama tõr en ge déllyel ren del ke zik és az ama tõr ál lo -
más a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti ren del te -
tés sze rû üzem ben tar tá sá ért, hasz ná la tá ért és az amatõr -
állomásról tör té nõ for gal ma zá sért fe le lõs. A ter mé sze tes
sze mély ál tal üze mel te tett kü lön le ges ama tõr ál lo más ese -
tén az en ge dé lyes is irá nyí tó ke ze lõ nek mi nõ sül az ama tõr
en ge dély ér vé nyes sé ge szem pont já ból.

(10) Egy irá nyí tó ke ze lõ egy kö zös sé gi ama tõr ál lo má -
son lát hat el irá nyí tó ke ze lõi fel ada tot.

Az amatõrállomás fajtái

3.  §

(1) A ki adott ama tõr en ge dély sze rint az ama tõr ál lo más
a) egyé ni,
b) kö zös sé gi, vagy
c) kü lön le ges ama tõr ál lo más.

(2) Egyé ni ama tõr ál lo mást egy ter mé sze tes sze mély tart
üzem ben.

(3) Kö zös sé gi ama tõr ál lo mást rá dió ama tõr kö zös ség
tart üzem ben.

(4) Kü lön le ges ama tõr ál lo más az egyé ni, il let ve kö zös -
sé gi üzem ben tar tás tól füg get le nül:

a) a rá dió ama tõr át ját szó ál lo más, amely al kal mas a
 különféle adás mó dú, rá dió ama tõr célt szol gá ló adás au to -
ma ti kus to váb bí tá sá ra azo nos rá dió ama tõr sá von be lül
vagy kü lön bö zõ rá dió ama tõr sá vok kö zött;

b) a rá dió ama tõr jel adó ál lo más, amely ál ta lá ban fo lya -
ma tos mû kö dé sû, fel ügye let nél kü li ama tõr ál lo más egy
adott he lyen, és amely meg ha tá ro zott idõn ként azo no sí tó
in for má ci ót – a köz tes idõ szak ban mo du lá lat lan vi võt –
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 sugároz az elekt ro mág ne ses hul lá mok ter je dé sé nek ta nul -
má nyo zá sá ra, vizs gá la tá ra, az ama tõr ál lo más be ren de zé -
se i nek el len õr zé sé re vagy egyéb rá dió ama tõr te vé keny ség
elõ se gí té sé re;

c) a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett amatõrál -
lomás;

d) a rá dió ama tõr ka pu ál lo más, amely rá dió ama tõr
 átjátszó ál lo má sok össze kap cso lá sát meg va ló sí tó ama tõr -
ál lo más;

e) a rá dió ama tõr in for má ci ót su gár zó ama tõr ál lo más;
f) a rá dió for gal mi ver se nyen mû köd te tett amatõrál -

lomás (a továb biak ban: ver seny ál lo más);
g) a nem ze ti ün nep, tör té nel mi év for du ló, köz is mert

sze mély rõl való meg em lé ke zés, vagy egyéb ren dez vény
al kal má ból mû köd te tett ama tõr ál lo más (a továb biak ban
együtt: al kal mi ama tõr ál lo más).

(5) Az ama tõr ál lo más vagy an nak fõ be ren de zé se
a) a rá dió be ren de zé sek rõl és az elekt ro ni kus hír köz lõ

vég be ren de zé sek rõl, va la mint meg fe le lõ sé gük köl csö nös
el is me ré sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let nek meg fele lõen
ke res ke del mi for ga lom ba ho zott rá dió be ren de zés vagy
 annak ré sze, és

b) rá dió ama tõr ál tal, rá dió ama tõr szá má ra épí tett vagy
át ala kí tott be ren de zés le het.

Rádióamatõr vizsga

4.  §

(1) Rá dió ama tõr vizs ga a kö vet ke zõ fo ko za tok ban
 tehetõ:

a) kez dõ fo ko zat,
b) alap fo ko zat, vagy
c) a har mo ni zált rá dió ama tõr vizs ga bi zo nyít vány ról

 szóló CEPT T/R 61-02 Aján lás nak meg fe le lõ (a továb -
biak ban: HAREC) fo ko zat.

(2) Min den
a) 16. évét be nem töl tött és 60. évét be töl tött sze mély

kez dõ fo ko za tú,
b) 14. évét be töl tött sze mély alap és HAREC fo ko za tú

rá dió ama tõr vizs gát te het.

(3) Ön ál ló an, vagy bár mely fo ko za tú vizs ga ke re té ben
mor ze vizs ga is te he tõ.

(4) A rá dió ama tõr vizs ga tárgy kö re it az 1. mel lék let tar -
tal maz za.

(5) A vizs gá zó nak a si ke res vizs gá hoz min den tárgy kör -
bõl a kö ve tel mé nyek leg alább 75%-át tel je sí te nie kell.
A vizs ga bi zott ság a vizs ga vé gén tá jé koz ta tást ad a vizs gá -
zó nak az el ért ered mé nyé rõl.

(6) Aki a vizs gán leg fel jebb egy tárgy kör bõl nem fe lel t
meg, ab ból a tárgy kör bõl pót vizs gát te het egy éven be lül.
Mor ze vizs gá ból pót vizs ga nem, csak is mé telt vizs ga
 tehetõ.

(7) A vizs ga bi zott ság tag ja it a ha tó ság kéri fel.

(8) A vizs ga bi zott ság tag ja 18. évét be töl tött sze mély
 lehet, és leg alább egy tag nak CEPT fo ko za tú ama tõr en ge -
déllyel kell ren del kez nie. A vizs ga bi zott ság leg alább 3 fõ -
bõl áll, amely bõl egy ta got a rá dió ama tõ rök nem ze ti kép vi -
se le ti és ér dek vé del mi szer ve ze te je löl het ki. Ilyen szer ve -
zet nek az a tár sa dal mi szer ve zet te kin ten dõ, amely tag ja
a rá dió ama tõ rök nem zet kö zi kép vi se le ti és ér dek vé del mi
szer ve ze té nek, a Nem zet kö zi Rá dió ama tõr Egye sü let nek
(In ter na ti o nal Ama te ur Ra dio Un ion, a továb biak ban:
IARU).

Jelentkezés rádióamatõr vizsgára

5.  §

(1) A rá dió ama tõr vizs gá ra a 2. mel lék let sze rin ti ki töl -
tött ûr lap, vagy az azon fel so rolt ada tok meg kül dé sé vel
kell je lent kez ni a ha tó ság nál. A ki töl tött ûr lap a ha tó ság -
nak elekt ro ni kus úton alá írás nél kül is meg küld he tõ.

(2) A vizs ga ide jét és he lyét a ha tó ság a je lent ke zé sek
figye lembe véte lével ha tá roz za meg.

(3) Ha a je lent ke zõ a vele kö zölt vizs ga idõ pont el ha -
lasz tá sát kéri, vagy a vizs gán nem je len t meg, de tá vol ma -
ra dá sát a vizs ga idõ pont já tól szá mí tott nyolc na pon be lül
ki men tet te, egy éven be lül kér he ti újabb vizs ga idõ pont
 kitûzését a már be fi ze tett vizs ga díj el is me ré se mel lett.

A rádióamatõr vizsga díja

6.  §

(1) A vizs ga elõtt vizs ga dí jat kell fi zet ni, amely nek
össze ge – a pót vizs ga és az ön ál ló mor ze vizs ga kivéte -
lével – 4000 fo rint, mor ze vizs gá val együtt 6000 fo rint.

(2) A pót vizs ga és az ön ál ló mor ze vizs ga díja 2000 fo rint.

(3) A nyug el lá tás ban ré szes ülõ ket, fo gya té kos ság gal
élõ ket és a di ák iga zol vánnyal ren del ke zõ nap pa li ta go za -
tos di á ko kat a vizs ga díj ból 50% ked vez mény il le ti meg.
A ked vez mény re jo go sí tó ere de ti do ku men tu mot a vizs -
gán be kell mu tat ni.

(4) Ha a vizs gá ra je lent ke zõ a je lent ke zé sét a vizs ga
 kitûzött idõ pont ja elõtt írás ban vissza von ta, a már be fi ze -
tett vizs ga dí jat szá má ra har minc na pon be lül vissza kell
 téríteni.

(5) A vizs ga díj az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal -
maz za, an nak szám lá zá sá nál és be fi ze té sé nél az ál ta lá nos
for gal mi adó ról  szóló tör vény elõ írásait kell al kal maz ni.

(6) A vizs ga díj te kin te té ben
a) a díj fi ze té si kö te le zett ség re az Itv. 28.  §-ának

(2)–(3) be kez dé se i ben fog lal ta kat,
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b) a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra
az Itv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, va la -
mint a 31.  §-ának (2) és (7) be kez dé se i ben fog lal ta kat,

c) a díj vissza fi ze tés re az Itv. 32.  §-ának (1) bekezdé -
sében fog lal ta kat
kell al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv. il le té ket em lít,
azon e ren de let te kin te té ben vizs ga dí jat kell ér te ni.

(7) A be fi ze tett vizs ga díj a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
be vé te le. A dí jak nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra az
 államháztartás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló jog sza bály elõ -
írásait kell al kal maz ni.

(8) A vizs ga dí jat a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ma gyar
Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01749007-00000000 
szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi -
zet ni.

Rádióamatõr vizsgabizonyítvány

7.  §

(1) Si ke res vizs ga ese tén a ha tó ság a vizs ga faj tá já tól és
fo ko za tá tól füg gõ en a 3., 4., 5. vagy 6. mel lék let sze rin ti
vizs ga bi zo nyít ványt ál lít ja ki.

(2) Az alap fo ko za tú vizs ga te kin te té ben tel je sül a
CEPT ERC 32. Je len té se a No vi ce rá dió ama tõr vizs ga
tárgy kö re i rõl, va la mint a CEPT és nem-CEPT or szá gok -
ban ki adott No vi ce rá dió ama tõr vizs ga bi zo nyít vány ról.

(3) A HAREC fo ko za tú vizs ga te kin te té ben tel je sül
a CEPT T/R 61-02 Aján lá sa a har mo ni zált rá dió ama tõr
vizs ga bi zo nyít vány ról.

(4) A mor ze vizs gá ról ki ál lí tott vizs ga bi zo nyít vány
 önmagában nem hasz nál ha tó fel ama tõr en ge dély irán ti
ké re lem be nyúj tá sá hoz.

(5) A rá dió ama tõr vizs ga bi zo nyít vány és a mor ze vizs -
ga bi zo nyít vány ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tést nem ad, 
az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben nem sze re pel.

Amatõr engedély

8.  §

(1) Ama tõr ál lo mást üzem ben tar ta ni ama tõr en ge dély
alap ján le het.

(2) Az ama tõr en ge dély egyé ni, kö zös sé gi vagy kü lön -
le ges en ge dély le het.

(3) Egyé ni ama tõr en ge délyt kap hat az a ter mé sze tes
sze mély, aki

a) Ma gyar or szá gon ki ál lí tott rá dió ama tõr vizs ga bi zo -
nyít vánnyal ren del ke zik, vagy

b) ,,CEPT No vi ce”, vagy „HAREC” meg je lö lé sû vizs -
ga bi zo nyít vánnyal ren del ke zik, vagy

c) olyan kül föl dön ki ál lí tott ama tõr en ge déllyel ren del -
ke zik, amely nem „Ent ry Li cen ce”, nem „CEPT No vi ce
Li cen ce” és nem „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû.

(4) Kö zös sé gi ama tõr en ge délyt rá dió ama tõr kö zös ség
kap hat.

(5) Kü lön le ges ama tõr en ge délyt kap hat az a CEPT
 fokozatú Ma gyar or szá gon ki ál lí tott egyé ni ama tõr en ge -
déllyel ren del ke zõ sze mély és az a rá dió ama tõr kö zös ség,
aki/amely kü lön le ges ama tõr ál lo mást kí ván üzem ben tar -
ta ni.

(6) A rá dió ama tõr

a) a 18. évét be nem töl tött vagy 60. évét be töl tött
 személy ese tén Ma gyar or szá gon ki ál lí tott kez dõ fo ko za tú
vizs ga bi zo nyít vány alap ján kez dõ fo ko za tú,

b) alap fo ko za tú vagy „CEPT No vi ce” vizs ga bi zo nyít -
vány alap ján CEPT No vi ce fo ko za tú,

c) HAREC fo ko za tú vizs ga bi zo nyít vány alap ján CEPT 
fo ko za tú

egyé ni ama tõr en ge délyt kap hat.

(7) Az a rá dió ama tõr, aki nek kül föl dön ki ál lí tott ama tõr
en ge dé lye nem „Ent ry Li cen ce”, nem „CEPT No vi ce
 Licence” és nem „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû, éven te
leg fel jebb há rom hó nap idõ tar tam ra ama tõr ál lo más üzem -
ben tar tá sá ra jo go sí tó, CEPT No vi ce fo ko za tú egyé ni ama -
tõr en ge délyt kap hat.

(8) Az ama tõr en ge dély ki adá sá hoz frek ven cia ki je lö lés
nem szük sé ges. Az ama tõr en ge dély fo ko za ta alap ján
hasz nál ha tó frek ven cia sá vo kat és adás jel lem zõ ket a frek -
ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló mi nisz te ri ren de let tar tal maz za.

(9) A kül föl dön ki ál lí tott, „CEPT No vi ce Li cen ce” és
„CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû ama tõr en ge déllyel ren del -
ke zõ rá dió ama tõr Ma gyar or szá gon a CEPT No vi ce, il let ve 
CEPT fo ko za tú ama tõr en ge dély re vo nat ko zó su gár zá si
fel té te lek kel üze mel tet he ti ama tõr ál lo má sát.

(10) A CEPT No vi ce fo ko za tú ama tõr en ge dély te kin te -
té ben tel je sül a CEPT ECC/REC/ (05)06 Aján lá sa a CEPT
No vi ce rá dió ama tõr en ge dély rõl.

(11) A CEPT fo ko za tú ama tõr en ge dély te kin te té ben
tel je sül a CEPT T/R 61-01 Aján lá sa a CEPT rá dió ama tõr
en ge dély rõl.

(12) A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság hi va ta los lap já ban
köz zé te szi, és vál to zás ese tén mó do sít ja

a) a CEPT T/R 61-01 Aján lás „A CEPT en ge dély és
a CEPT or szá gok nem ze ti en ge dé lyei kö zöt ti megfelelõ -
ségi táb lá zat” címû II. füg ge lé ke 2. osz lo pá nak tar tal mát,
va la mint „A nem CEPT or szá gok nem ze ti en ge dé lyei és
a CEPT en ge dély kö zöt ti meg fe le lõ sé gi táb lá zat, va la mint
a CEPT igaz ga tá sok ál tal a je len aján lás nak meg fele lõen
ki bo csá tott en ge dé lyek tu laj do no sa i ra ér vé nyes mû kö dé si
jo go sult sá gok nem CEPT or szá gok ban” címû IV. füg ge lé -
ke 2. és 4. osz lo pá nak tar tal mát,
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b) a CEPT ECC/REC/(05)06 Aján lás „A CEPT No vi ce 
en ge dély és a CEPT or szá gok nem ze ti No vi ce en ge dé lyei
kö zöt ti meg fe le lõ sé gi táb lá zat” címû II. füg ge lé ke 2. osz -
lo pá nak tar tal mát, va la mint „A nem CEPT or szá gok nem -
ze ti No vi ce en ge dé lyei és a CEPT No vi ce en ge dély kö zöt ti 
meg fe le lõ sé gi táb lá zat, va la mint a CEPT igaz ga tá sok ál tal
a je len aján lás nak meg fele lõen ki bo csá tott No vi ce en ge dé -
lyek tu laj do no sa i ra ér vé nyes mû kö dé si jo go sult sá gok nem 
CEPT or szá gok ban” címû IV. füg ge lé ke 2. és 4. osz lo pá -
nak tar tal mát.

Az amatõr engedély iránti kérelem

9.  §

(1) Az ama tõr en ge dély ki adá sá ra irá nyu ló el já rást
a  hatóság ké re lem re foly tat ja le.

(2) A ké rel met a 7. mel lék let sze rin ti ki töl tött ûr lap(ok)
al kal ma zá sá val le het be nyúj ta ni. Kü lön le ges ama tõr en ge -
dély irán ti ké re lem ese tén a ter mé sze tes sze mély vagy a
 rádióamatõr kö zös ség ama tõr en ge dély irán ti ké re lem
 ûrlapját, to váb bá a kü lön le ges ama tõr ál lo más adat lap ját
kell ki töl te ni.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell:

a) egyé ni ama tõr en ge dély irán ti ké re lem ese tén

aa) a vizs ga bi zo nyít vány má so la tát, ha azt Magyar -
országon 1998. ja nu ár 1. elõtt ál lí tot ták ki, vagy kül föl dön
„CEPT No vi ce”, il let ve „HAREC” meg je lö lés sel ál lí tot -
ták ki, vagy

ab) a kül föl dön ki ál lí tott ama tõr en ge dély má so la tát, ha 
az nem „CEPT No vi ce Li cen ce” és nem „CEPT Li cen ce”
meg je lö lé sû;

b) kö zös sé gi ama tõr en ge dély irán ti ké re lem ese tén

ba) az irá nyí tó ke ze lõ ama tõr en ge dé lyé nek szá mát,

bb) az irá nyí tó ke ze lõ „HAREC” meg je lö lé sû vizs -
gabizonyítványának és „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû ama -
tõr en ge dé lyé nek má so la tát, amennyi ben azo kat nem
 Magyarországon ál lí tot ták ki,

bc) a rá dió ama tõr kö zös ség kép vi se le té re jo go sult sze -
mély ne vét és meg ha tal ma zá sát, va la mint a kö zös ség adó -
szá mát, en nek hi á nyá ban a cég jegy zés re jo go sult sze mély
adó azo no sí tó je lét,

bd) az irá nyí tó ke ze lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy más
 telepítési he lyû ama tõr ál lo más nál – a rá dió ama tõ rök nem -
ze ti kép vi se le ti és ér dek vé del mi szer ve ze te ál tal üze mel te -
tett nem ze ti vá lo ga tott ama tõr ál lo más ese tét ki vé ve – irá -
nyí tó ke ze lõi fel ada tot nem lát el;

c) kü lön le ges ama tõr en ge dély irán ti ké re lem ese tén

ca) a ki töl tött ama tõr ál lo más adat la pot, a ver seny ál lo -
más, az al kal mi és a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett
ama tõr ál lo más ese té nek ki vé te lé vel,

cb) a rá dió ama tõ rök nem ze ti kép vi se le ti és ér dek vé del -
mi szer ve ze té nek a hí vó jel re, adás jel lem zõk re és ér vé -

nyes sé gi idõ re vo nat ko zó vé le mé nyét, a rá di ós táj fu tó ver -
se nyen el he lye zett ama tõr ál lo más ese té nek ki vé te lé vel,

cc) rá dió ama tõr kö zös ség ál tal üzem ben tar tott ama tõr -
ál lo más ese tén az irá nyí tó ke ze lõ „HAREC” meg je lö lé sû
vizs ga bi zo nyít vá nyá nak és „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû
ama tõr en ge dé lyé nek má so la tát, amennyi ben azo kat nem
Ma gyar or szá gon ál lí tot ták ki,

cd) rá dió ama tõr in for má ci ót su gár zó, rá dió ama tõr kö -
zös ség ál tal üzem ben tar tott ama tõr ál lo más ese tén az irá -
nyí tó ke ze lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy más te le pí té si he lyû
ama tõr ál lo más nál – a rá dió ama tõ rök nem ze ti kép vi se le ti
és ér dek vé del mi szer ve ze te ál tal üze mel te tett ama tõr ál lo -
más ese tét ki vé ve – irá nyí tó ke ze lõi fel ada tot nem lát el,

ce) rá dió ama tõr kö zös ség ál tal üzem ben tar tott ama tõr -
ál lo más ese tén a kép vi se let re jo go sult sze mély ne vét és
meg ha tal ma zá sát, va la mint a kö zös ség adó szá mát, en nek
hi á nya ese tén a cég jegy zés re jo go sult sze mély adó azo no -
sí tó je lét.

(4) A ha tó ság kér he ti a kül föl dön ki ál lí tott vizs ga bi zo -
nyít vány, il let ve ama tõr en ge dély ere de ti pél dá nyá nak
 bemutatását.

(5) A kül föl dön ki ál lí tott vizs ga bi zo nyít ványt és ama tõr 
en ge délyt a ki ál lí tás he lye sze rin ti ál lam ban mû kö dõ
 magyar kül kép vi se le ti ha tó ság dip lo má ci ai felülhitelesí -
tése nél kül fo gad ja el a ha tó ság.

(6) A nem an gol nyel ven ki ál lí tott „CEPT No vi ce
 Licence” és „CEPT Li cen ce” meg je lö lé sû ama tõr en ge -
délyt hi te les for dí tás sal fo gad ja el a ha tó ság.

(7) Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ké rel mé hez
csa tol ni kell a tör vényes kép vi se lõ írás be li hoz zá já ru lá sát.

Az amatõr engedély tartalma

10.  §

(1) Az ama tõr en ge dély tar tal maz za:
a) az en ge dé lyes ne vét;
b) az en ge dé lyes cí mét (ter mé sze tes sze mély ese tén

lak cí me, tár sa dal mi szer ve zet és ok ta tá si in téz mény ese tén 
a szék he lye);

c) az en ge dé lyes ér te sí té si cí mét;
d) ter mé sze tes sze mély ese tén az en ge dé lyes szü le té si

he lyét, ide jét;
e) ter mé sze tes sze mély ese tén az en ge dé lyes any ja ne vét;
f) kö zös sé gi és kü lön le ges ama tõr en ge dély ese tén a

 telepített ama tõr ál lo más te le pí té si he lyét (QTH);
g) rá dió ama tõr át ját szó ál lo más, jel adó ál lo más, ka pu -

ál lo más és rá dió ama tõr in for má ci ót su gár zó amatõrál -
lomás ese tén az ama tõr ál lo más su gár zá si jel lem zõ it;

h) az en ge dély szá mát;
i) az en ge dé lyes hí vó je lét;
j) egyé ni ama tõr en ge dély ese tén az en ge dély ki ál lí tá -

sá ul szol gá ló vizs ga bi zo nyít vány szá mát;
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k) rá dió ama tõr kö zös ség ré szé re ki ál lí tott en ge dély
ese tén az irá nyí tó ke ze lõ ama tõr en ge dé lyé nek szá mát;

l) az en ge dély fo ko za tát;
m) a táv író adás mód hasz ná la tá nak le he tõ sé gét vagy

til tá sát;
n) az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jét;
o) a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé sét;
p) az en ge dély ki ál lí tá sá nak ide jét.

(2) Az egyé ni ama tõr en ge dély mel lék le te a 8. mel lék let
sze rin ti rá dió ama tõr iga zol vány.

(3) Az en ge dé lyes vagy az ama tõr ál lo más ada ta i nak
meg vál to zá sa ese tén har minc na pon be lül kér ni kell a
 hatóságtól az ama tõr en ge dély mó do sí tá sát.

(4) A kö zös sé gi ama tõr en ge dély ben sze rep lõ te le pí té si
hely (QTH) leg fel jebb hat van nap ra tör té nõ megváltoz -
tatásához nem kell az en ge dély mó do sí tá sát kér ni, de a
meg vál toz ta tást elõ ze tesen be kell je len te ni a ha tó ság nak.

(5) Az egyé ni ama tõr ál lo más te le pí té si he lyé nek (QTH)
hat van na pon túli meg vál toz ta tá sát elõ ze tesen be kell
 jelenteni a ha tó ság nak.

Az amatõr engedély érvényességi területe
és érvényességi ideje

11.  §

(1) Az egyé ni ama tõr ál lo más és a rá di ós táj fu tó ver se -
nyen el he lye zett ama tõr ál lo más en ge dé lye Ma gyar or szág
tel jes te rü le tén, a kö zös sé gi és a kü lön le ges ama tõr en ge -
dély – a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett ama tõr ál lo -
más ki vé te lé vel – az ab ban fel tün te tett te le pí té si he lyen ér -
vé nyes.

(2) Az egyé ni ama tõr en ge dély ér vé nyes sé gi ide je:
a) kez dõ fo ko za tú en ge dély ese tén
aa) 4 év, ad dig az idõ pon tig, amíg a ké rel me zõ nem töl -

töt te be a 18. évét,
ab) 5 év, ha a ké rel me zõ a 60. évét be töl töt te;
b) CEPT No vi ce fo ko za tú en ge dély ese tén
ba) 2 év, ha a ké rel me zõ nem töl töt te be a 60. évét,
bb) egyéb ese tek ben 5 év;
c) CEPT fo ko za tú en ge dély ese tén 5 év.

(3) A kö zös sé gi ama tõr en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
5 év, amely nem le het hosszabb, mint az irá nyí tó ke ze lõ
egyé ni ama tõr en ge dé lyé nek ér vé nyes sé ge.

(4) A kü lön le ges ama tõr en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
– az al kal mi ama tõr ál lo más ese tét ki vé ve – leg fel jebb 5 év, 
de nem le het hosszabb, mint az irá nyí tó ke ze lõ egyé ni
ama tõr en ge dé lyé nek ér vé nyes sé ge. Ezen be lül az ér vé -
nyes sé gi idõt a ha tó ság a rá dió ama tõ rök nem ze ti képvi -
seleti és ér dek vé del mi szer ve ze té nek vé le mé nye alap ján
 állapítja meg.

(5) Al kal mi ama tõr ál lo más ese tén az ér vé nyes sé gi idõ
az év for du ló ról való meg em lé ke zés, il let ve a ren dez vény
idõ tar ta ma, de leg fel jebb egy év, és nem le het hosszabb,
mint az irá nyí tó ke ze lõ egyé ni ama tõr en ge dé lyé nek ér vé -
nyes sé ge.

(6) Az ama tõr en ge dély meg hosszab bí tá sát az en ge dé -
lyes írás ban kér he ti a ha tó ság tól az en ge dély le jár ta elõtt
leg fel jebb 60 nap pal a 7. mel lék let sze rin ti ki töl tött
 ûrlap(ok) al kal ma zá sá val.

Hívójel

12.  §

(1) A hí vó jel az en ge dé lyes hez kö tött.

(2) A hí vó je let a ha tó ság je lö li ki az ama tõr en ge dély -
ben.

(3) A hí vó jel – az al kal mi ama tõr ál lo más, a ver seny ál lo -
más és a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett ama tõr ál lo -
más ese té nek ki vé te lé vel – leg alább 5 és leg fel jebb 7 ka -
rak ter bõl áll.

(4) Az al kal mi ama tõr ál lo más hí vó je le leg alább 5 és
leg fel jebb 10 ka rak ter bõl áll.

(5) A ver seny ál lo más hí vó je le 4 ka rak ter bõl áll.

(6) A hí vó jel ben – a rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett 
ama tõr ál lo más ese tét ki vé ve – az elsõ két ka rak ter HA
vagy HG, a to váb bi rész elsõ kar ak te re szám jegy, utol só
kar ak te re betû.

(7) A rá di ós táj fu tó ver se nyen el he lye zett ama tõr ál lo -
más hí vó je le csak MO, MOE, MOI, MOS, MOH vagy
MO5 le het.

(8) A hí vó jel ben nem ad ha tó ki az SOS be tû kom bi ná ció.

(9) A ter mé sze tes sze mély egyé ni ama tõr en ge dély
 szerint egy hí vó jel lel ren del kez het, de kü lön le ges ama tõr
en ge dé lyek alap ján to váb bi hí vó je lek kel is ren del kez het.

(10) Kö zös sé gi ama tõr en ge dély sze rint a rá dió ama tõr
kö zös ség ama tõr ál lo más te le pí té si he lyen ként egy-egy
 hívójellel ren del kez het. A kö zös ség kü lön le ges ama tõr
 engedélyek alap ján to váb bi hí vó je lek kel is ren del kez het.

(11) A meg szûnt egyé ni ama tõr en ge dély hez tar to zó
 hívójel más ké rel me zõ szá má ra

a) kez dõ és CEPT No vi ce fo ko za tú en ge dély ese tén 2 év,
b) CEPT fo ko za tú en ge dély ese tén 3 év

el tel té vel je löl he tõ ki újra.

13.  §

(1) Ha az ama tõr ál lo más te le pí té si he lye ide ig le ne sen
meg vál to zik, az új te le pí té si hely rõl tör té nõ for gal ma zás
so rán a hí vó je let a kö vet ke zõk sze rint kell ki egé szí te ni:
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a) hí vó jel/M föl di moz gó ama tõr ál lo más ese tén;
b) hí vó jel/MM bel ví zi vagy ten ge ri moz gó ama tõr ál lo -

más ese tén;
c) hí vó jel/AM légi moz gó ama tõr ál lo más ese tén;
d) hí vó jel/P min den más eset ben.

(2) An nak a rá dió ama tõr nek, aki a kül föl dön ki ál lí tott
„CEPT No vi ce Li cen ce” vagy „CEPT Li cen ce” meg je lö -
lé sû ama tõr en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott hí vó je lét kí ván ja 
hasz nál ni – a sa ját hí vó je le elõtt, at tól tört vo nal lal el vá -
laszt va – a HA be tû párt is hasz nál nia kell.

Nyilvántartás

14.  §

(1) A ha tó ság az Eht.-ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak
vég re haj tá sa ér de ké ben ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet a
 rádióamatõr vizs gá ra való je lent ke zé si la pon, az ama tõr
en ge dély irán ti ké re lem ben, a vizs ga bi zo nyít vány ban és az 
ama tõr en ge dély ben sze rep lõ ada tok ról.

(2) A ha tó ság hí vó jel jegy zé ket ve zet, amely tar tal maz -
za az en ge dé lyes hí vó je lét, ne vét és cí mét, az ama tõr en ge -
dély szá mát, ér vé nyes sé gi ide jét és fo ko za tát, to váb bá a
mor ze vizs ga meg lé té nek jel zé sét.

(3) A ha tó ság a hí vó jel jegy zé ket hon lap ján két ha von ta
fris sít ve köz zé te szi. Amennyi ben a rá dió ama tõr nem já rult 
hoz zá sze mé lyes ada ta i nak nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz,
tel jes neve he lyett csak a ke reszt ne ve, cí me ként csak a
 település neve ke rül a köz zé tett jegy zék be.

Forgalmazás

15.  §

(1) A rá dió ama tõr csak a sa ját egyé ni, kö zös sé gi vagy
 különleges ama tõr en ge dé lye sze rin ti hí vó je let használ -
hatja.

(2) A rá dió ama tõr min den össze köt te tés kez de te kor és
be fe je zé se kor, a for gal ma zás so rán leg alább há rom adás -
vé te li pe ri ó dus után, il let ve a kí sér le tek so rán leg alább
10 per cen ként, to váb bá má sik rá dió ama tõr vagy a ha tó ság
ké ré sé re kö te les a hí vó je lét kö zöl ni.

(3) Rá dió ama tõ rök csak egy más kö zött for gal maz hat -
nak. Ki vé telt je len t a szük ség- és vész hely zet, ami kor a
 rádióamatõr a se gít ség nyúj tás sal kap cso la tos in for má ci ó -
kat kö te les har ma dik fél szá má ra to váb bí ta ni.

(4) A rá dió ama tõ rök egy más kö zöt ti be szél ge té sét
 közérthetõ nyel ven kell le foly tat ni. Kö zért he tõ nyelv nek
szá mít min den élõ nyelv, a rá dió ama tõ rök ál tal hasz nált
kó dok és rö vi dí té sek, va la mint a nem zet kö zi leg el fo ga dott 
rá dió táv köz lé si rö vi dí té sek.

(5) A for gal ma zás so rán a rá dió ama tõ rök a rá dió ama tõr
te vé keny sé gük kel kap cso la tos té má kat, kí sér le te ket és a
to vább kép zé sü ket szol gá ló tárgy kö rö ket be szél he tik meg.

(6) A for gal ma zás so rán ti los:
a) ipar i, gaz da sá gi, ke res ke del mi jel le gû adat és tá jé -

koz ta tás köz lé se;
b) a nem ama tõr szol gá lat cél ját szol gá ló elekt ro ni kus

hír köz lõ há ló zat igény be vé te lé nek he lyet te sí té se;
c) mû sor su gár zá sa;
d) ha mis vagy meg té vesz tõ jel adá sa;
e) in for má ció rej tõ mód szer al kal ma zá sa;
f) azo no sí tás nél kü li jel adá sa;
g) mo du lá ció nél kü li vi võ frek ven cia 2 per cen túli

 sugárzása, ki vé ve a rá dió ama tõr jel adó ál lo más ese tét.

16.  §

(1) For gal ma zás so rán az ama tõr ál lo más te le pí té si
 helyén kell tar ta ni a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat:

a) ama tõr en ge dély;
b) for gal mi nap ló;
c) az ama tõr ál lo más mû sza ki le írá sa, tömb váz la ta, a

 saját ké szí té sû be ren de zé sek kap cso lá si rajz a.

(2) Kö zös sé gi és kü lön le ges ama tõr en ge dély alap ján
üze mel te tett ama tõr ál lo más ese tén az ál lo más te le pí té si
he lyén kell tar ta ni az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül
az ál lo má son rá dió ama tõr te vé keny sé get foly ta tó sze mé -
lyek név jegy zé két.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en:
a) moz gó ama tõr ál lo más és nem a te le pí té si he lyen tör -

té nõ for gal ma zás ese tén az ama tõr en ge délyt vagy a rá dió -
ama tõr iga zol ványt, to váb bá a sze mély azo nos sá got iga -
zoló ira tot kell kéz nél tar ta ni;

b) sze mély zet nél kül mû kö dõ ama tõr ál lo más ese tén az
ira to kat az en ge dé lyes cí mén kell tar ta ni.

Forgalmi napló

17.  §

(1) A rá dió ama tõr for gal mi nap lót kö te les ve zet ni, és azt 
az utol só be jegy zés tõl szá mí tott leg alább 5 évig meg õriz -
ni. A for gal mi nap ló ban össze köt te té sen ként leg alább az
aláb bi ada to kat kell nap ra ké szen fel tün tet ni:

a) dá tum;
b) for gal ma zás meg kez dé sé nek ide je (egyez te tett vi lág -

idõ, UTC sze rint);
c) el len ál lo más hí vó je le;
d) frek ven cia, adás mód;
e) össze köt te tés mi nõ sé gi jel lem zõi (R S T).

(2) Át ját szó ál lo más hasz ná la ta ese tén a for gal mi nap ló -
ba ele gen dõ az át ját szón való for gal ma zás té nyét, kez de tét
és vé gét be ír ni.
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(3) Moz gó ama tõr ál lo más és kü lön le ges ama tõr ál lo más
for gal má ról – a ver seny ál lo más és az al kal mi amatõrál -
lomás ese té nek ki vé te lé vel – nem kell for gal mi nap lót
 vezetni.

Sugárzási korlátok

18.  §

(1) A rá dió ama tõr kö te les be tar ta ni a 0 Hz–300 GHz kö -
zöt ti frek ven cia tar to má nyú elekt ro mos, mág ne ses és
elekt ro mág ne ses te rek la kos ság ra vo nat ko zó egész ség -
ügyi ha tár ér té ke i rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben foglal -
takat.

(2) For gal ma zás so rán tö re ked ni kell arra, hogy a ki su -
gár zott tel je sít mény és a sáv szé les ség ne lép je túl az össze -
köt te tés biz ton sá gos fenn tar tás hoz szük sé ges ér té ket.

(3) Az ama tõr ál lo más ál tal oko zott, il let ve tûrt rá dió za -
va rok ra vo nat ko zó an az Eht. 68.  §-a és a pol gá ri frek ven -
cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló minisz -
teri ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) Az ama tõr ál lo más adó és adó ve võ be ren de zé se in
vég zen dõ be ál lí tá si, ja ví tá si és mé ré si fel ada to kat mû -
antennával le zárt an ten na ki me net mel lett kell vé gez ni.

Hatósági ellenõrzés

19.  §

(1) A ha tó ság el len õr zi a rá dió ama tõ rök te vé keny sé gét
és ama tõr ál lo má sa it.

(2) A ha tó sá gi el len õr zés so rán szük sé ges sé váló ha tó -
sá gi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat leg fel jebb ti zen öt munka -
napig tart hat.

(3) Az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség gel és a frek -
ven cia hasz ná lat tal kap cso la tos kér dé sek tisz tá zá sa ér de -
ké ben a ha tó ság meg kö ve tel he ti, hogy a rá dió ama tõr a
vizs gá la ti idõ szak ban nap ló sze rû en rög zít se és a ha tó ság -
nak be mu tas sa az ama tõr ál lo más mû kö dé sé nek a ha tó ság
ál tal meg ha tá ro zott ada ta it.

(4) A ha tó ság a su gár zott je lek vé te lé vel és rög zí té sé vel
az ama tõr ál lo mást azo no sít hat ja, és for gal mi jel lem zõ it
 ellenõrizheti.

(5) Az ama tõr ál lo más nem jog sze rû hasz ná la tá nak jog -
kö vet kez mé nye i re az Eht. 68.  §-ában és az egyes sza bály -
sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
67.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Az amatõr engedély visszavonása

20.  §

(1) Amennyi ben a ha tó ság tu do mást sze rez ar ról, hogy
az en ge dé lyes a 10.  § (4) vagy (5) be kez dé sé ben fog lalt be -

je len té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, az en ge dé lyest
fel szó lít ja a be je len tés pót lá sá ra. Amennyi ben az en ge dé -
lyes a fel szó lí tás nak a ki tû zött ha tár idõn be lül nem tesz
ele get, a ha tó ság az ama tõr en ge délyt ha tá ro zat ban vissza -
von ja.

(2) A ha tó ság vissza von ja az ama tõr en ge délyt at tól,

a) aki vel szem ben ezt a bí ró ság jog erõs íté le té ben
 elrendelte,

b) aki el len rá dió ama tõr te vé keny ség gel kap cso la tos,
jog erõs el ma rasz ta ló sza bály sér té si ha tá ro za tot har ma dik
al ka lom mal hoz tak.

Záró és átmeneti rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zé sek ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép 
ha tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a rá dió ama tõr szol gá lat ról  szóló 8/2002. (XII. 25.)
IHM ren de let,

b) a rá dió táv köz lés sel kap cso la tos egyes ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 12/2003. (IX. 30.) IHM ren de let 5. és
6.  §-a, va la mint 7.  §-ának (4) be kez dé se,

c) a rá dió be ren de zé sek rõl és az elekt ro ni kus hír köz lõ
vég be ren de zé sek rõl, va la mint meg fe le lõ sé gük köl csö nös
el is me ré sé rõl  szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM ren de let 13.  §-a, 
va la mint 1. mel lék le té nek 6. pont ja,

d) a pol gá ri frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi el já -
rá sa i ról  szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM ren de let 34.  §-a,

e) a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let 1. füg -
ge lé ké ben az „RA”, „RB”, „RC”, „UA”, „UB” és „UC”
rö vi dí tés.

(2) E ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja, 4.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja, 8.  §-a (6) be kez dé sé nek
a) pont ja, 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint
12.  §-a (11) be kez dé sé nek a) pont ja 2006. no vem ber 1-jén
lép ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a frek ven -
cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let

a) 2. mel lék le té nek IV. fe je ze te he lyé be e ren de let
9. mel lék le te lép,

b) 1. füg ge lé ke a kö vet ke zõ rö vi dí té sek kel egé szül ki:

[A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése]

„FM Fre qu en cy Mo du la ted
Frek ven cia mo du lált

NBFM Nar row-Band Fre qu en cy Mo du la ted
Kes keny sá vú frek ven cia mo du lált

TV Te le vi si on
Te le ví zió”
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22.  §

(1) E ren de let hatályba lépése elõtt ki adott

a) CEPT A szin tû, alap fo kú vizs ga bi zo nyít vány az
e ren de let sze rin ti, mor ze vizs gá val ki egé szí tett alap fo ko -
za tú,

b) CEPT A szin tû, kö zép- és fel sõ fo kú vizs ga bi zo nyít -
vány az e ren de let sze rin ti, mor ze vizs gá val ki egé szí tett
HAREC fo ko za tú,

c) CEPT B szin tû, alap fo kú vizs ga bi zo nyít vány az
e ren de let sze rin ti alap fo ko za tú,

d) CEPT B szin tû, kö zép- és fel sõ fo kú vizs ga bi zo nyít -
vány az e ren de let sze rin ti HAREC fo ko za tú

vizs ga bi zo nyít vány nak fe le l meg.

(2) Ké re lem re a ha tó ság a ren de let hatályba lépése elõtt
si ke re sen le tett rá dió ama tõr vizs gák ról az e ren de let sze -
rin ti vizs ga bi zo nyít vá nyo kat vagy vizs ga bi zo nyít vány
má so la to kat ál lít ja ki.

(3) Frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság szem pont já ból az
e ren de let hatályba lépése elõtt ki adott

a) UA fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze rin ti
CEPT No vi ce fo ko za tú,

b) UB, UC fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze -
rin ti CEPT fo ko za tú,

c) RA fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze rin ti,
táv író adás mód ra való jo go sult ság gal ki egé szí tett CEPT
No vi ce fo ko za tú,

d) RB, RC fo ko za tú ama tõr en ge dély az e ren de let sze -
rin ti, táv író adás mód ra való jo go sult ság gal ki egé szí tett
CEPT fo ko za tú
ama tõr en ge dély nek fe le l meg.

(4) E ren de let hatályba lépése elõtt ki adott egyé ni ama -
tõr en ge dély mó do sí tá sa vagy meg hosszab bí tá sa irán ti
 kérelem ese tén az en ge dé lyes meg tart hat ja az ama tõr
 engedélyében ki je lölt hí vó je lét. Ha a ké re lem be nyúj tá sa -
kor az en ge dé lyes több egyé ni ama tõr en ge dé lye alap ján
kü lön bö zõ hí vó je lek kel ren del ke zik, a ha tó ság vissza -
vonja az en ge dé lyes va la mennyi egyé ni ama tõr en ge dé -
lyét, és he lyet tük egy új egyé ni ama tõr en ge délyt ad ki. Az
en ge dé lyes a ké rel mé ben meg je löl he ti, hogy me lyik ko -
ráb bi hí vó je lét kí ván ja meg tar ta ni.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
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1. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

Rádióamatőr vizsga tárgykörök1 
 

A vizsga anyaga csak az amatőrállomásokon végzett forgalmazások, kísérletek és vizsgálatok szempontjából 
jelentős tárgykörökre terjed ki. Ebbe beletartoznak az áramkörök és diagramjaik. A kérdések vonatkozhatnak 
integrált vagy diszkrét alkatrészekből épült áramkörökre.  
 
A vizsgázónak az elméleti tárgykörök ismeretén kívül gyakorlati vizsgát is kell tennie forgalmazási készségből. 
 
Az egyes tárgykörök ismerete a vizsga fokozatától függően kötelező, amit az alábbi táblázatokban X jelöl. 
A táblázatok fejlécében a vizsgafokozatokra alkalmazott jelölések: 

E = Kezdő fokozat 
A = Alap fokozat 
B = HAREC fokozat 

A tárgykörök ismeretének megkívánt mélysége az egyes vizsgafokozatoknál: 
Kezdő: alapfokú elméleti tájékozottság, elemi ismeretek az elektromosság és a rádiótechnika területén. Az 
amatőrállomás berendezéseinek beállításának, ellenőrzésének készség szintű ismerete. 
Alap: az alapfokú elméleti tájékozottságon kívül az eszközök gyakorlati ismerete. Ismerni kell az amatőr 
állomás fő részeit, azok rendeltetését és felépítését blokkvázlat szinten. 
HAREC: az alap fokozatnál megkívánt mélységen felül az áramkörök felismerő, elemző ismerete, műszaki 
jellemzőik meghatározása és összekapcsolása, a működés ismertetése. Az amatőrállomás fő részeinek 
ismerete kapcsolási rajz szinten. 
A vizsga fokozatától függetlenül készség szintű vizsga tehető morze ismeretekből.  

Általános követelmények: 
 E A B 
1. A hivatkozott mennyiségek mértékegységei, valamint azok általánosan 

használt többszörösei és törtrészei X X X 

2. Az összetett szimbólumok használata X X X 
3. Matematikai fogalmak és műveletek:    

számtani alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) X X X 
törtek X X X 
tíz hatványai, kitevős mennyiségek, logaritmusok   X 
négyzetre emelés, négyzetgyökvonás  X X 
inverz értékek   X 
lineáris és nemlineáris diagramok értelmezése   X 
bináris számrendszer   X 

4. A képletek alkalmazása és azok átalakítása   X 

                                              
1 A CEPT T/R 61-02 Ajánlása és ERC 32. Jelentése alapján 
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I. Műszaki tárgykör: 
1. Villamosság-, elektromágnesség- és rádió-elmélet E A B 
1.1. Vezetőképesség: 

vezető, félvezető, szigetelő X X X 
áram, feszültség, ellenállás X X X 
amper, volt és ohm mértékegységek X X X 
Ohm-törvény X X X 
Kirchhoff-törvények   X 
villamos teljesítmény  X X 
teljesítmény mértékegységei X X X 
villamos energia   X 
telep kapacitása (amperóra)   X 

1.2. Áramforrások: 
telepek és tápegységek X X X 
feszültségforrás, forrásfeszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás, 
kapocsfeszültség  X X 

feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása   X 
1.3. Villamos tér: 

villamos térerősség   X 
térerősség mértékegysége (Volt/méter)   X 
villamos terek árnyékolása   X 

1.4. Mágneses tér: 
áramvezető körül kialakuló mágneses tér   X 
mágneses terek árnyékolása   X 

1.5. Elektromágneses tér: 
rádióhullámok, mint elektromágneses hullámok X X X 
terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz összefüggése X X X 
polarizáció  X X 

1.6. Szinuszos jelek: 
grafikus ábrázolása az idő függvényében X X X 
pillanatérték, amplitúdó, effektív érték, átlagérték   X 
periódus, periódusidő  X X 
frekvencia X X X 
frekvencia mértékegysége X X X 
fázis, fáziskülönbség   X 

1.7. Nem-szinuszos jelek: 
hangfrekvenciás jelek  X X 
digitális jelek, négyszögjel  X X 
grafikus ábrázolás az idő függvényében  X X 
egyenfeszültségű komponens, alaphullám, magasabb harmonikusok   X 
zajok (vevő termikus zaja, sávzaj, zajsűrűség, vevő hasznos sávszéles-
ségébe eső zajteljesítmény)   X 
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1.8. Modulált jelek: 

modulációk típusai, előnyeik, hátrányaik X X X 
modulálatlan vivőhullám (CW) X X X 
amplitúdómoduláció (AM) X X X 
fázismoduláció, frekvenciamoduláció (FM) és egyoldalsávos amplitúdó-
moduláció (SSB) X X X 

modulációs löket és modulációs index   X 
vivő, oldalsávok, sávszélesség  X X 
CW, AM, SSB és FM jelek hullámalakjai   X 
CW, AM és SSB jelek spektruma   X 
digitális modulációk: FSK, BPSK, QPSK, QAM  X X 
digitális modulációk: bit sebesség, karakter sebesség (Baud-rate) és 
sávszélesség   X 

ciklikus redundancia vizsgálat (CRC), újraküldés, hibakorrekció (FEC)    X 
1.9. Teljesítmény és energia: 

szinuszos jelek teljesítménye X X X 
a következő dB értékekhez tartozó teljesítményarányok: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 
10 dB, 20 dB (mind pozitív, mind negatív értékeik esetén)   X 
egymás után kapcsolt erősítők vagy csillapítók bemeneti és kimeneti 
teljesítmény arányai dB-ben   X 

illesztés és annak fajtái   X 
be- és kimeneti teljesítmény és a hatásfok közötti összefüggés  X X 
csúcs burkoló teljesítmény (PEP)   X 

1.10. Digitális jelfeldolgozás: 
mintavételezés és kvantálás  X X 
legkisebb mintavételi frekvencia (Nyquist frekvencia)   X 
konvolució (időtartományban/frekvenciatartományban, grafikai meg-
jelenítés)   X 
kiegyenlítő (anti aliasing) szűrés, visszaállító szűrés   X 
analóg-digitális/ digitál-analóg konvertálás (ADC/DAC)   X 

 
2. Alkatrészek E A B 
2.1. Ellenállás: 

ellenállás fogalma X X X 
ellenállás mértékegysége X X X 
áram-feszültség karakterisztika   X 
teljesítmény-disszipáció  X X 
színkódok alapelve  X X 
ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása X X X 

2.2. Kondenzátor: 
kapacitás fogalma X X X 
kapacitás mértékegysége X X X 
kapacitás összefüggése a méretekkel és a dielektrikummal   X 
reaktancia   X 
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feszültség és áram közötti fázisviszonyok   X 
kondenzátorok jellemzői, fix és változtatható kapacitású kondenzátor (lég-, 
csillám-, keramia-, műanyagszigetelésű-, és elektrolitikus kondenzátorok)  X X 

kondenzátorok párhuzamos kapcsolása X X X 
2.3. Induktivitás: 

önindukciós tényező   X 
induktivitás mértékegysége X X X 
menetszám, az átmérő, a hossz és a mag anyagának hatása 
az induktivitásra   X 

reaktancia   X 
feszültség és áram közötti fázisviszonyok   X 
jósági tényező   X 

2.4. Transzformátor: 
ideális transzformátor   X 
összefüggések a menetszám-arány és a feszültség-, áram- és 
impedancia arány között   X 

transzformátor típusok, alkalmazások  X X 
2.5. Dióda: 

diódák használata és alkalmazása  X X 
egyenirányító dióda  X X 
Zener-dióda  X X 
fényemittáló dióda (LED)   X 
kapacitásdióda (varicap)   X 
záróirányú feszültség, áram és teljesítmény   X 

2.6. Tranzisztor: 
a tranzisztor, mint erősítő és oszcillátor  X X 
pnp és npn tranzisztorok   X 
erősítési tényező   X 
térvezérlésű tranzisztor (n- és p-csatornás, j-FET) és bipoláris tranzisztor 
összehasonlítása   X 

gate (vezérlőelektróda) és a source (forráselektróda) közötti ellenállás   X 
drain (nyelő) árama és feszültsége közötti viszony   X 
tranzisztor földelt-emitteres, -bázisú és -kollektoros 
kapcsolásban: a kapcsolások be- és kimeneti impedanciája, az előfeszítés 
módszerei 

  X 

2.7. Egyéb: 
egyszerű termikus eszközök, elektroncsövek   X 
feszültségek és impedanciák a nagyteljesítményű elektroncsöves 
fokozatokban, impedancia transzformálás   X 

egyszerű integrált áramkörök (beleértve a műveleti erősítőket)   X 
hőviszonyok egyszerű áramkörökben   X 
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3. Áramkörök E A B 
3.1. Alkatrészek kombinálása: 

ellenállások, kondenzátorok, tekercsek, diódák és transzformátorok soros 
és párhuzamos kapcsolása  X X 

áramok és feszültségek a fenti áramkörökben   X 
nem ideális ellenállás, kondenzátor és tekercs nagyfrekvenciás 
viselkedése   X 

3.2. Hangolt körök és szűrök: 
soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete  X X 
rezonanciafrekvencia  X X 
hangolt rezgőkör jósági tényezője   X 
sávszélesség  X X 
sáváteresztő szűrő  X X 
aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő és sávzáró szűrők passzív 
elemekből   X 

szűrők frekvenciamenete   X 
Pí-szűrő, és T- szűrő   X 
kvarckristály, kvarcszűrő   X 
nem ideális elemek hatásai   X 
digitális szűrők (lásd 1.10. és 3.8.)   X 

3.3. Tápegység: 
félhullámú és teljeshullámú egyenirányító áramkörök, hídkapcsolású 
egyenirányító  X X 

simító áramkörök  X X 
kisfeszültségű tápegységek stabilizátor áramkörei   X 
kapcsolóüzemű tápegységek, elválasztás, EMC   X 

3.4. Erősítő: 
kisfrekvenciás erősítők  X X 
nagyfrekvenciás erősítők  X X 
erősítési tényező, erősítés szabályozása   X 
amplitúdó-frekvencia jelleggörbe és sávszélesség   X 
A, AB, B, és C osztályú erősítők  X X 
erősítők nemlineáris torzításai, túlvezérlés   X 

3.5. Detektor: 
AM detektor (burkoló detektor)  X X 
diódás detektor X X X 
produkt detektor és beat oszcillátor (BFO)  X X 
FM detektor  X X 

3.6. Oszcillátor: 
visszacsatolás (szándékos és nem szándékos rezgések)   X 
frekvenciát és a stabil rezgési feltételeket befolyásoló tényezők   X 
LC oszcillátor  X X 
kristályoszcillátor, harmonikus (overtone) oszcillátor   X 
feszültségvezérelt oszcillátor (VCO)   X 
fáziszaj   X 
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3.7. Fáziszárt hurok (PLL): 
szabályozó hurok, komparátor áramkörök   X 
frekvencia szintézis programozható osztóval a visszacsatoló hurokban   X 

3.8. Diszkrét idejű jelek és rendszerek: 
véges (FIR) és végtelen (IIR) válaszidejű szűrők elrendezése   X 
Fourier transzformáció (DFT, FFT, grafikus ábrázolás)   X 
közvetlen digitális szintézis (DDS)   X 

 
4. Vevők E A B 
4.1. Típusai: 

egyenes vevő X X X 
egyszer- és kétszertranszponált szuperheterodin vevő  X X 

4.2. Tömbvázlatok: 
CW vevő (A1A)  X X 
AM vevő (A3E) X X X 
SSB vevő (J3E)  X X 
FM vevő (F3E) X X X 

4.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés): 
nagyfrekvenciás erősítő (hangolható vagy fix átvitelű)  X X 
oszcillátor (fix és szabályozható)  X X 
keverő  X X 
középfrekvenciás erősítő  X X 
határoló   X 
detektor, beleértve a produkt detektort X X X 
hangfrekvenciás erősítő  X X 
automatikus erősítésszabályozás (AGC)   X 
S-mérő   X 
zajzár  X X 
tápegység  X X 

4.4. Vevők jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva): 
szomszédos csatorna   X 
szelektivitás  X X 
érzékenység   X X 
vevőzaj, zajtényező   X 
stabilitás   X 
tükörfrekvencia   X 
lefulladás, vevő blokkolás   X 
intermoduláció, keresztmoduláció   X 
visszakeverés (fáziszaj)   X 

 
5. Adók E A B 
5.1. Típusai:  

frekvenciaáttevéses (keveréses) és anélküli adók  X X 
5.2. Tömbvázlatok: 

CW adó (A1A)  X X 
SSB adó (J3E)  X X 
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FM adó (F3E) X X X 
hangfrekvenciás moduláció a PLL VCO-jában  X X 

5.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés): 
keverő  X X 
oszcillátor (kristályoszcillátor, VFO)  X X 
elválasztó fokozat  X X 
meghajtó  X X 
frekvenciatöbbszöröző  X X 
teljesítményerősítő  X X 
kimeneti illesztés  X X 
kimeneti szűrő (Pí-szűrő)  X X 
frekvenciamodulátor X X X 
fázismodulátor  X X 
SSB modulátor  X X 
kristályszűrő   X 
tápegység  X X 

5.4. Adók jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva): 
frekvenciastabilitás  X X 
rádiófrekvenciás sávszélesség  X X 
oldalsávok  X X 
hangfrekvenciás tartomány   X 
nemlinearitás (harmonikus és intermodulációs torzítás)  X X 
kimeneti impedancia   X 
kimenő teljesítmény X X X 
hatásfok   X 
frekvencialöket   X 
modulációs index   X 
CW billentyűzési kattogás, csipogás   X 
SSB túlvezérlés és fröcskölés (Splattering)   X 
zavaró nagyfrekvenciás kisugárzások  X X 
készüléksugárzások   X 
fáziszaj   X 

 
6. Antennák és tápvonalak E A B 
6.1. Antennák típusai: 

középen táplált félhullámú antenna X X X 
végén táplált félhullámú antenna  X X 
hajlított dipól   X 
negyedhullámú függőleges antenna (földelt alap) X X X 
parazitaelemes antenna (Yagi)  X X 
apertúra antenna (parabolikus reflektor, tölcsérantenna)   X 
többsávos antennák (trap dipól)   X 

6.2. Antennák jellemzői: 
feszültség és áram eloszlása az antennán   X 
impedancia a betáplálási ponton X X X 
nem rezonáns antenna kapacitív vagy induktív impedanciája   X 
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polarizáció   X 
antenna irányítottsága, hatásfoka nyeresége   X 
besugárzott terület   X 
effektív kisugárzott teljesítmény (ERP, EIRP) X X X 
előre-hátra viszony   X 
vízszintes és függőleges sugárzási diagramok   X 

6.3. Tápvonalak: 
párhuzamos vezetőkből álló tápvonal   X 
koaxiális kábel, csatlakozók X X X 
hullámvezető   X 
hullámimpedancia (Z0)   X 
sebességtényező   X 
állóhullámarány X X X 
veszteségek  X X 
balun X X X 
antenna illesztés X X X 
antenna hangoló egységek szerepe (Pí-tag, T-tag) X X X 
konstrukciók és felhasználási módok  X X 
táplálási módok, előnyök és hátrányok  X X 

 
7. Hullámterjedés: E A B 

szakasz-csillapítás, jel-zaj viszony X X X 
közvetlen átlátás (szabadtéri terjedés, a távolság négyzetével fordított 
arányú törvényszerűség)   X 

ionoszféra rétegek és hatásuk X X X 
ionoszféra rétegeinek hatása a rövidhullámok terjedésére  X X X 
Nap hatása az ionoszférára   X  
többutas terjedés az ionoszférában   X 
kritikus frekvencia   X 
maximális használható frekvencia (MUF)   X 
felületihullám, térhullám, kisugárzási szög és áthidalt távolság X X X 
fading  X X 
troposzférikus terjedés (Duct-jelenség, szóródás)  X X 
antenna magasságának hatása az áthidalható távolságra (rádió horizont)  X X 
hőmérsékleti inverzió   X 
szórt (sporadikus ) E-visszaverődés   X 
auróra jelenség hatása a terjedésre   X 
meteor-nyomvonalas terjedés    X 
Hold-visszaverődés   X 
galaktikus zajok   X 
földi eredetű zajok (termikus zaj)   X 
atmoszférikus zajok (távoli villámlás)   X 
időjárási viszonyok hatása a VHF és UHF terjedésre  X X 
RH, URH és a mikrohullámú terjedés sajátosságai  X X 
Napfolt-ciklus és hatása a rádiótávközlésre  X X 
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terjedési előrejelzésekhez szükséges ismeretek: domináns zajforrások, jel-
zaj viszony, legkisebb vehető jelszint, szakasz, antennanyereség, tápvonal 
csillapítás, legkisebb adóteljesítmény 

  X 

 
8. Mérések E A B 
8.1. Mérések végzése: 

egyen és váltakozó feszültség és áram mérése X X X 
mérési hibák: frekvencia, hullámalak és a műszerek belső ellenállásának 
hatása a mérés pontosságára   X 
ellenállás mérése  X X 
egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése: átlagos 
teljesítmény, csúcs burkoló teljesítmény (PEP)  X X 

feszültség- állóhullámarány (VSWR) mérése  X X 
rádiófrekvenciás jel és burkolójának hullámalak-mérése   X 
frekvenciamérés  X X 
rezonanciafrekvencia mérése   X 

8.2. Mérőműszerek: 
több méréshatárú műszer (digitális, analóg)  X X 
rádiófrekvenciás teljesítménymérő   X 
reflektométer híd, állóhullámarány-mérő (SWR-mérő)  X X 
frekvenciaszámláló   X 
abszorbciós frekvenciamérő  X X 
jelgenerátor   X 
oszcilloszkóp   X 
spektrumanalizátor   X 
műterhelés X X X 

 
9. Zavarkibocsátás és zavartűrés E A B 
9.1. Zavarok elektronikus berendezésekben: 

blokkolás   X 
intermoduláció   X 
zavarok a hasznos jelben (TV, rádió) X X X 
zavarok a hangfrekvenciás áramkörökben  X X 

9.2. Zavarok oka elektronikus berendezésekben: 
adó térerőssége X X X 
adó zavaró sugárzásai X X X 
nemkívánatos hatás a berendezésre: az antennabemenet felől, más 
csatolt vonalak felől (hálózat, hangszóró, csatlakoztatott kivezetés) és 
a közvetlen sugárzásból 

 X X 

9.3. A zavarok elleni védekezés módjai, a zavarok megelőzésére és elhárítására tett 
intézkedések: 

szűrés  X X 
csatolásmentesítés  X X 
árnyékolás X X X 
jó RF földelés X X X 
teljesítmény csökkentés X X X 



 
 
 
 
2006/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4671 

adó- és TV-antenna eltávolítása egymástól  X X 
egyik végén táplált félhullámú antenna elkerülése  X X 
jó viszony a szomszédokkal X X X 

 

II. Biztonságtechnikai tárgykör: 
10. Villamos biztonságtechnika E A B 
10.1. Életvédelem: 

villamos áram hatása az emberi szervezetre X X X 
áramütés elleni megelőző intézkedések, eljárás balesetek esetén X X X 
az elektromágneses tér egészségügyi hatása   X 
akkumulátorok kezelése X X X 

10.2. Hálózati táplálás és veszélyei: 
hálózati táplálás veszélyei X X X 
az elektromos hálózatok vezetékeinek – a nullavezető, a fázisvezető és 
a földelő vezető – színjelzései X X X 
védőföldelés X X X 
túláram és zárlat elleni védelem, gyors- és lassú biztosítók  X X 
a kettős szigetelés X X X 

10.3. Nagyfeszültség veszélyei: 
egyenfeszültségek, kis és nagyfrekvenciás váltófeszültségek veszélyei  X X 
a feltöltött kondenzátor veszélye X X X 

10.4. Villámcsapás: 
a védekezés fajtái (antenna elhelyezés, villámáram felfogó-, levezető 
kialakítása) X X X 

berendezések földelése X X X 

 

III. Forgalmazási tárgykör: 
Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások E A B 
1. Forgalmazásnál használt betűk 
1.1. Nemzetközi betűzési ábécé: 
A=Alfa 
B=Bravo 
C=Charlie 
D=Delta  
E=Echo 
F=Foxtrot 
G=Golf  
H=Hotel 
I=India 

J=Juliet  
K=Kilo  
L=Lima 
M=Mike  
N=November  
O=Oscar 
P=Papa 
Q=Quebec 
R=Romeo 

S=Sierra 
T=Tango 
U=Uniform 
V=Victor  
W=Whiskey  
X=X-ray 
Y=Yankee 
Z=Zulu 

X X X 
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1.2. Magyar betűzési ábécé: 
A=Aladár, Antal 
B=Béla  
C=Cecil 
D=Dénes 
E=Elemér 
F=Ferenc 
G=Géza 
H=Helén  
I=Ilona 

J=János 
K=Károly 
L=László 
M=Mátyás, Mihály 
N=Nelli  
O=Olga  
P=Péter  
Q=Kvelle 
R=Róbert 

S=Sándor 
T=Tamás 
U=Ubul 
V=Viktor 
W=dupla-Vilmos 
X=ikszes 
Y=ipszilon 
Z=Zoltán 

X X X 

2. Q-kódok 
Kód Kérdésben Válaszban    
QRK
  

Milyen a jeleim olvashatósága? Jeleinek olvashatósága ... 
fokozatú.   X 

QRM Zavarja Önt ... ? Zavar ... . X X X 
QRN Légköri problémái vannak? Légköri problémáim vannak.  X X 
QRO Növeljem a teljesítményemet? Növelje a teljesítményét!  X X 
QRP Csökkentsem a teljesítményem? Csökkentse a teljesítményét! X X X 
QRS Lassabban adjak? Adjon lassabban!  X X 
QRT Szüntessem be az adást? Szüntesse be az adást! X X X 
QRV Készen áll? Készen állok. X X X 
QRX Mikor hív újra? Újra hívom … órakor a … 

frekvencián.  X X 

QRZ Ki hív engem? Önt ... hívja. X X X 
QSB Halkulnak a jeleim? Jelei halkulnak (fading).  X X 
QSL Tud adni vételi nyugtázást? Adok önnek vételi nyugtázást. X X X 
QSO Tud forgalmazni ... -val? Közvetlenül tudok forgalmazni. X X X 
QSY Váltsak másik frekvenciára? Váltson másik frekvenciára! X X X 
QTH Mi a telepítési helye? A telepítési helyem ... X X X 
3. Forgalmazási rövidítések 
BK folyamatban lévő adás megszakítása X X X 
CQ minden állomásnak szóló általános hívás X X X 
CW folyamatos hullám(ú) X X X 
DE -tól, -től, a hívott állomás hívójelének elválasztása a hívó állomás 

hívójelétől X X X 

K felszólítás adásra X X X 
MSG üzenet  X X 
PSE kérem X X X 
RST a vett jelek érthetősége, erőssége, hangszíne X X X 
R a vétel megtörtént X X X 
RX vevő X X X 
TX adó X X X 
UR az Ön ... (birtokviszony) X X X 
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4. Nemzetközi vészjelek, veszélyhelyzeti forgalom, kommunikáció természeti csapás esetén 

vészjelek:  
a rádiótávíró adásmódban: ” · · · ─ ─ ─ · · · ” (SOS), 
a rádiótávbeszélő adásmódban: „MAYDAY” 

X X X 

amatőrállomás nemzetközi használata országos méretű természeti csapás 
esetén X X X 

amatőrszolgálatok számára felosztott frekvenciasávok X X X 
5. Hívójelek 

amatőrállomás azonosítása X X X 
hívójelek használata X X X 
hívójelek felépítése X X X 
nemzeti azonosító jelek (prefixek) X 

Európa X X 
6. Sávtervek 

IARU sávtervek elvei X X X 
IARU sávtervek céljai  X X 

IV. Jogi tárgykör: 
Az amatőrszolgálatokra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok E  A  B
1. Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzata 

amatőrszolgálat és műholdas amatőrszolgálat definíciója X X X 
az amatőrállomás meghatározása  X X 
a Nemzetközi Rádiószabályzat 25. cikke  X X 
rádióamatőr frekvenciasávok  X X 
az amatőrszolgálatok szolgálati kategóriája   X 
az ITU rádiós körzetei   X 

2. Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozások 
a T/R 61-01, T/R 61-02 és ECC/REC/ (05)06 Ajánlás ismerete X X X 
amatőrállomások ideiglenes használata CEPT tagországokban  X X 
a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok helyzete  X X 

3. Nemzeti jogszabályok engedélyezési feltételek 
rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabályok X X X 
rádióamatőr vizsgák X X X 
engedélyezési feltételek X X X 
naplózási ismeretek bemutatása: naplóvezetés, annak célja és a rögzített 
adatok X X X 
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V. Gyakorlat 
Valós rádióforgalom bemutatása, amely során a jelöltnek be kell mutatni a rádiótávbeszélő forgalom készség 
szintű ismeretét, az elméleti forgalmazási ismeretek gyakorlati használatát.  
 
Morze vizsga követelményei 
 
A vizsgázónak be kell mutatnia, hogy képes betű- és számcsoportokat, írásjeleket tartalmazó morzekódokat 
adni, illetve venni 3 percig, 6 WPM (=Words Per Minute, ahol egy szó öt karakterből áll), azaz 30 karakter/perc 
sebességgel kézi úton. 
Az adásban legfeljebb 1 javítatlan és 4 javított, a vételben 4 hiba lehet.  

Morzekódok: 
 
A · ─  J · ─ ─ ─ S · · · 2 · · ─ ─ ─ (.) · ─ · ─ · ─ 
B ─ · · · K ─ · ─ T ─ 3 · · · ─ ─ (?) · · ─ ─ · · 
C ─ · ─ ·  L · ─ · · U · · ─   4 · · · · ─ (:) ─ ─ ─ · · · 
D ─ · · M ─ ─ V · · · ─ 5 · · · · · (-) ─ · · · · ─ 
E · N ─ · W · ─ ─ 6 ─ · · · · (=) ─ · · · ─ 
F · · ─ ·  O ─ ─ ─ X ─ · · ─ 7 ─  ─ · · · (/) ─ · · ─ · 
G ─ ─ · P · ─ ─ ·  Y ─ · ─ ─ 8 ─  ─  ─ · · (@) · ─ ─ · ─ · 
H · · · · Q ─ ─ · ─ Z ─  ─ · · 9 ─ ─ ─ ─ ·   
I · · R · ─ · 1 · ─ ─ ─ ─ 0 ─ ─ ─ ─ ─   

 
Hibajel: folyamatosan leadott legalább 6 pont 
 



 
 
 
 
2006/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4675 

2. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni! 
 
Iktatási szám: 
 
Ügyintéző: 

Kiértesítés dátuma: 20 
 
 

Jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára 
  

NÉV: ....................................................................................................………………….......................... 
Születési név:........................................................................................................................................ 
ANYJA NEVE: ....................….................................................................……………….......................... 
SZÜLETÉSI IDŐ: ..................………………………………………………………….................................. 
SZÜLETÉS HELYE: .........…………........………………………………………………............................... 
Ország, ha nem Magyarország: ……………………………………………………………………............... 
LAKCÍM1 (ir.sz., helység): ………...........................….…................................….................................... 
(utca, házszám): ....................................……………………………………....…………............................ 
Értesítési cím1,2 (ir.sz., helység, Pf.):..................................................................................................... 
(utca, házszám): ..................................................................................................................................... 

KÉRJÜK X-szel JELÖLJE MEG, HOGY MELYIK VIZSGÁ(K)RA KÍVÁN JELENTKEZNI! 
                            Kezdő           Alap                HAREC           Morze  
Pótvizsgára jelentkezés esetén mely tárgykörből: 
          Műszaki    Biztonságtechnikai      Forgalmazási               Jogi            Gyakorlat  
 
Pótvizsga esetén a sikertelen teljes vizsga időpontja: 20..................................................... 

Díjkedvezményre jogosult, mert: 
NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ  FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ  NAPPALI TAGOZATOS DIÁK
(A jogosultságot igazoló dokumentum másolatát csatolni kell, eredetijét a vizsgán be kell mutatni.) 
 
Kelt: ……………………………………, 20………………………………………. 

                                                                                                    ………………………… 
                                                                                                         kérelmező aláírása 
 
1 Amennyiben a vizsgára jelentkező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése 
nem kötelező. 
2 Értesítési címet csak abban az esetben kell megadni, ha az okiratokat a lakcímtől eltérő címen kívánja átvenni. 

Telefon:                                                                                  Partner kód:  
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3. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

A sikeres kezdő fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány 
 

 
KEZDŐ FOKOZATÚ RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY 

 
 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres kezdő 
fokozatú rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott 
követelményeknek. 
 
Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja / nem tanúsítja. 
 
 

A bizonyítvány tulajdonosa: 

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

Születési neve: 

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

Születésének ideje / helye: 

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

A bizonyítvány kiállításának dátuma: 

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

 

A bizonyítványt kiállította: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 
Levélcím: 1386 Budapest, Pf. 997 
Telefon:  + 36 1 4680 500 
Telefax:   + 36 1 4680 508 

 
 
 
 

Aláírás Bélyegző 
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4. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

 A sikeres alap fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány 
 

ALAP FOKOZATÚ (CEPT NOVICE) RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY 
 

AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICATE 
CERTIFICAT D'EXAMEN DE RADIOAMATEUR (NOVICE) 
AMATEURFUNK NOVICE PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG 

 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres alap 
fokozatú (CEPT Novice) rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
által támasztott követelményeknek. A letett vizsga megfelel a CEPT ERC 32. Jelentés szerinti vizsgának. 
Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja / nem tanúsítja. 
 

Bureau of National Communications Authority, Hungary declares herewith that the holder of this certificate has 
successfully passed an amateur radio novice examination which fulfils the requirements laid down by the 
International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in 
ERC Report 32. This certificate hereby certifies the successful Morse exam too. / This certificate hereby doesn't 
certify a Morse exam. 

Bureau de l’Autorité Nationale des Communications, Hongrie certifie que le titulaire du présent certificat à réussi un 
examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). 
L’épreuve en question correspond à l’examen décrit dans le rapport « ERC Report 32 ». Le présent certificat certifie 
aussi d’examen du morse. / Le présent certificat ne certifie pas le réussi d’examen du morse. 

Das Amt der Nationalbehörde für Kommunikation, Ungarn erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung 
eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der 
Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der im ERC Report 32 
beschriebenen Prüfung. Mit dieser Bescheinigung wird auch das erfolgreiche Ablegen der Morse-Prüfung bestätigt. 
/ Mit dieser Bescheinigung wird das Ablegen der Morse-Prüfung nicht bestätigt. 

 
 

A bizonyítvány tulajdonosa: 
Certificate holder's name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung 

.................................................................................................................................................... 
Születési neve: 
Birth name / Nom de naissance / Geburtsname 

.................................................................................................................................................... 
Születésének ideje / helye: 
Date and Place of Birth / Date et lieu de naissance / Geburtsdatum und Geburtsort 

.................................................................................................................................................... 
A bizonyítvány kiállításának dátuma: 
Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum 

.................................................................................................................................................... 
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Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as 
indicated below. 

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Autorité 
nationale compétente mentionnée ci-dessous.  

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte 
ausstellende nationale Behörde richten.  

Address/Adresse/Anschrift: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 

Postal address/Adresse postale/Anschrift: 
H-1386 Budapest, Pf. 997 
HUNGARY 

Telephone/Téléphone/Telefon: 
+ 36 1 4680 500 

Telefax/Téléfax/Telefax: 
+ 36 1 4680 508 

 
 
 

    
Aláírás Bélyegző 

Signature Official stamp 
Signature Cachet officiel 

Unterschrift Offizieller Stempel 
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5. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

A sikeres HAREC fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány 
 

HARMONIZÁLT RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY (HAREC) 
 

HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC) 
CERTIFICAT D'EXAMEN DE RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC) 

HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC) 
 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres 
HAREC fokozatú rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által 
támasztott követelményeknek. A letett vizsga megfelel a CEPT T/R 61-02 (HAREC) Ajánlás szerinti vizsgának. 
Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja/ nem tanúsítja. 

Bureau of National Communications Authority, Hungary declares herewith that the holder of this certificate has 
successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International 
Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT 
Recommendation T/R 61-02 (HAREC). This certificate hereby certifies the successful Morse exam too. / This 
certificate hereby doesn't certify a Morse exam. 

Bureau de l’Autorité Nationale des Communications, Hongrie certifie que le titulaire du présent certificat à réussi un 
examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). 
L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Le 
présent certificat certifie aussi d’examen du morse./ Le présent certificat ne certifie pas le réussi d’examen du 
morse. 

Das Amt der Nationalbehörde für Kommunikation erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine 
Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 
(HAREC) beschriebenen Prüfung. Mit dieser Bescheinigung wird auch das erfolgreiche Ablegen der Morse-Prüfung 
bestätigt. / Mit dieser Bescheinigung wird das Ablegen der Morse-Prüfung nicht bestätigt. 

 

A bizonyítvány tulajdonosa: 
Certificate holder's name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung 

.................................................................................................................................................... 
Születési neve: 
Birth name / Nom de naissance / Geburtsname 

.................................................................................................................................................... 
Születésének ideje / helye: 
Date and Place of Birth / Date et lieu de naissance / Geburtsdatum und Geburtsort 

.................................................................................................................................................... 
A bizonyítvány kiállításának dátuma: 
Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum 

.................................................................................................................................................... 
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Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as 
indicated below. 

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Autorité 
nationale compétente mentionnée ci-dessous. 

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte 
ausstellende nationale Behörde richten. 

Address/Adresse/Anschrift: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 

Postal address/Adresse postale/Anschrift: 
H-1386 Budapest, Pf. 997 
HUNGARY 

Telephone/Téléphone/Telefon: 
+ 36 1 4680 500 

Telefax/Téléfax/Telefax: 
+ 36 1 4680 508 
 
 
 

Aláírás Bélyegző 
Signature Official stamp 
Signature Cachet officiel 

Unterschrift Offizieller Stempel 
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6. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 
 

 
MORZE VIZSGABIZONYÍTVÁNY 

 
 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres morze 
vizsgát tett. 
 
Jelen bizonyítvány a rádióamatőr vizsgabizonyítvány kiegészítésére szolgál.  
 
 

A bizonyítvány tulajdonosa: 

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

Születési neve: 

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

Születésének ideje / helye: 

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

A bizonyítvány kiállításának dátuma: 

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

 

A bizonyítványt kiállította: 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100. 
Levélcím: 1386 Budapest, Pf. 997 
Telefon:  + 36 1 4680 500 
Telefax:   + 36 1 4680 508 

 
 
 
 
 

Aláírás Bélyegző 
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7. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

Amatőr engedély iránti kérelmek  
 
Iktatási szám: 
 
Ügyintéző:  

ILLETÉK 

Adatlap természetes személy amatőr engedély iránti kérelméhez 

Engedély típusa:     Egyéni Különleges: ...................................................................... 

HÍVÓJEL: PARTNERKÓD (ha ismert): ............................................. 
 
NÉV: .................................................................................................................................................................................... 

VIZSGAFOKOZAT:  MORZE VIZSGA:  VIZSGABIZONYÍTVÁNY SZÁMA: 

........................................ Igen / Nem ....................................................... 
 
SZÜLETÉSI NÉV: ………………………………………………………………………………................................................... 
 
ANYJA NEVE: ……………………………………………………………………………………………....................................... 
 
SZÜLETÉSI HELYE: ……………………………………………………………………………………........................................ 
 
SZÜLETÉSI IDŐ: 19................... év .......………......................... hó ......... nap 
 
LAKCÍM1 (ir.sz., helység): …………………………………………………………………………………................................... 
 
(utca, házszám) :…………………………………………………………………………………………….................................... 
 
ÉRTESÍTÉSI CÍM1 /ha nem azonos a lakcímmel/ (ir.sz., helység, Pf.): 

………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
 
(utca, házszám):……………………………………………………………………………………………..................................... 

Hozzájárulok teljes nevem és lakcímem megjelenítéséhez a ”hívójel jegyzékben” Igen Nem 
 
QTH CÍM2 (ir.sz., helység):………………………………………………………...…………………………............................... 
 
(utca, házszám):……………………………………………………………………………………………..................................... 
 
KÉRELEM kelte: .......................................................,  20................................................. 
1 Amennyiben a kérelmező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése 
nem kötelező.  
2 Bejelentési adat. 

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

IGEN                          NEM 
................................... 
a kérelmező aláírása 

Benyújtott mellékletek: (Kérjük jelölje meg, hogy mely mellékleteket csatolta kérelméhez) 

Vizsgabizonyítvány másolata:  Amatőr engedély másolata:  

Különleges amatőrállomás adatlap:  MRASZ vélemény:  

Törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása:  
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Iktatási szám: 
 
Ügyintéző: 

ILLETÉK 

Adatlap rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelméhez 
 

Engedély típusa:     Közösségi Különleges: ...................................................................... 

HÍVÓJEL:  PARTNERKÓD (ha ismert): ............................................. 
 
KÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE:........................................................................................................................................... 

.....................................................................................................Adószáma1: …………..................................................... 
 
 
SZÉKHELY CÍM (ir.sz., helység):........................................................................................................................................ 

(utca, házszám):.................................................................................................................................................................. 
 
ÉRTESÍTÉSI CÍM2 /ha nem azonos a székhellyel/ (ir.sz., helység, Pf.): 

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

(utca, házszám):.................................................................................................................................................................. 
 
QTH CÍM (ir.sz., helység) :.................................................................................................................................................. 
 
(utca, házszám) :................................................................................................................................................................. 
 
IRÁNYÍTÓ KEZELŐ neve: ................................................................................................................................................. 
 

egyéni amatőr engedélyének száma: ................................................... 
 
Nyilatkozom, hogy más telepítési helyű amatőrállomásnál 
irányító kezelői feladatot nem látok el:                                                    ................................................................ 
                                                                                                                                          irányító kezelő aláírása 
KÉRELEM kelte: .......................................................,  20................................................. 
 
A KÖZÖSSÉG KÉPVISELETÉRE JOGOSULT 
 
NEVE: ................................................................................................................................................................................. 
 
KÉZJEGYE: ................................................................................................... 
 
1 A rádióamatőr közösség adószámának hiányában kérjük a közösség képviseletére jogosult személy adóazonosító 
jelét adja meg. 
2 Amennyiben a kérelmező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése 
nem kötelező.  

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

IGEN                          NEM 
................................... 
a kérelmező aláírása 

Benyújtott mellékletek: (Kérjük jelölje meg, hogy mely mellékleteket csatolta kérelméhez) 

Irányító kezelő vizsgabizonyítványának másolata:  Irányító kezelő amatőr engedélyének másolata:  

Különleges amatőrállomás adatlap:  MRASZ vélemény:  
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Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni! 
  

KÜLÖNLEGES AMATŐRÁLLOMÁS ADATLAP  
Melléklet a különleges amatőr engedély iránti kérelemhez 

 
 

1.  Engedély száma:  Partnerkód: .............................. 
 

2. Állomás osztálya:  Hívójel: .............................. 
 

3. Felületi besugárzás : Igen 
 

4.  Berendezés jellege: A /üzemelő/ 
 

Telepítési hely adatai: 
 

5. Helység: .................................................................................... 

6. Utca:  .................................................................................... 

7. Házszám: ..................................  

8. EOV X:  .................... m 9. EOV Y:   .................... m  (2x6 karakter) 
 
Berendezés adatok: 
 

10. Berendezés típusa: ............................................................................. 
11. Adóteljesítmény:  .........,......  dBW; 12. Kisugárzott teljesítmény: ERP:  ........,...... dBW 
 
Üzemi frekvenciák: 
 

13. Adó: ..............,............... MHz, 

14. Adásmód, sávszélesség:  .................... (9 karakter, pl.: 16k0F3EJN) 
15. Vevő: ..............,............... MHz.  
 
Sugárzási adatok:    
 

16. Iránykarakterisztika: D; ND Antenna fősugárzási iránya (azimut): .............. fok 

17. Típusa:  ................................ 18. Nyereség: ..........,..... dB 

19. Megjegyzés: 
20. Állomás tengerszint feletti magassága: ........... m.   

21. Antenna torony magassága:  ........... m.    22. Antenna föld feletti magassága:  ........... m. 
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8. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez 
 

A rádióamatőr igazolvány 
 

 
 

 
 

 
 



9. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„IV. Fejezet

AMATÕRSZOLGÁLATOK

Az amatõrszolgálat és a mûholdas amatõrszolgálat frekvenciahasználati követelményei
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

135,7–137,4 kHz másodlagos 0,2   1   A1A* távíró  

137,4–137,6 kHz másodlagos 0,2   1   A1D, F1D digitális mód  

137,6–137,8 kHz másodlagos 0,2   1    

1810–1838 kHz els dleges 0,2  10 1500  A1A* 
A1A* távíró 

1838–1840 kHz els dleges 0,5  10 1500  A1A*, A1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró  

1840–1843 kHz els dleges 2,7  10 1500  A1A*, A1B 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

1843–1850 kHz els dleges 2,7  10 1500  A1A*, A1B  

1850–2000 kHz másodlagos 2,7   10   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró 

3500–3580 kHz els dleges 0,2 25 50 1500 A1A* távíró  

3580–3600 kHz els dleges 0,5 25 50 1500 A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D digitális mód, távíró  

3600–3800 kHz els dleges 2,7 25 50 1500 
A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, 

J2B, J2E, J3E 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

7000–7035 kHz els dleges 0,2  25 1500  A1A* távíró + 

7035–7040 kHz els dleges 0,5  25 1500  A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D digitális mód, távíró + 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

7040–7043 kHz els dleges 2,7  25 1500  
A1A*, A1B, A2A*, A2B, 
F1A*, F1B, J2A*, J2B, 

J2E, J3E 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

7043–7100 kHz els dleges 2,7  25 1500  +

7100–7200 kHz másodlagos 2,7  25 250  

A1A*, A1B, A2A*, A2B, 
F1A*, F1B, J2A*, J2B, 

J2E, J3E 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró 

10 100–10 140 kHz másodlagos 0,2   1500   A1A* távíró  

10 140–10 150 kHz másodlagos 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró  

14 000–14 070 kHz els dleges 0,2   1500   A1A* távíró + 

14 070–14 099 kHz els dleges 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

14 099–14 101 kHz els dleges    100   jeladók + 

14 101–14 112 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

14 112–14 250 kHz els dleges 2,7   1500   + 

14 250–14 350 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró 

18 068–18 095 kHz els dleges 0,2   1500   A1A* távíró + 

18 095–18 109 kHz els dleges 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

18 109–18 111 kHz els dleges    100   jeladók + 

18 111–18 120 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

18 120–18 168 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

21 000–21 070 kHz els dleges 0,2  25 1500  A1A* távíró + 

21 070–21 110 kHz els dleges 0,5  25 1500  A1A*, A1B, F1A*, F1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

21 110–21 120 kHz els dleges 2,7  25 1500  
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, 

F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F 

digitális mód, 
távbeszél  (SSB 

kivételével), távíró 
+

21 120–21 149 kHz els dleges 0,5  25 1500  A1A*, A1B, F1A*, F1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

21 149–21 151 kHz els dleges    100   jeladók + 

21 151–21 450 kHz els dleges 2,7  25 1500  
A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, 

F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E 
távbeszél , távíró + 

24 890–24 915 kHz els dleges 0,2   1500   A1A* távíró + 

24 915–24 929 kHz els dleges 0,5   1500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

24 929–24 931 kHz els dleges    100   jeladók + 

24 931–24 940 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

24 940–24 990 kHz els dleges 2,7   1500   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

28–28,07 MHz els dleges 0,2 25 50 1500 A1A* távíró + 

28,07–28,19 MHz els dleges 0,5 25 50 1500 A1A*, A1B, F1A*, F1B 
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró + 

28,19–28,225 MHz els dleges    100   jeladók + 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

28,225–28,3 MHz els dleges 2,7 25 50 1500 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró, 
jeladók

+

28,3–28,32 MHz els dleges 2,7 25 50 1500 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

28,32–29,2 MHz els dleges 2,7 25 50 1500 

F3E, J3E, R3E 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, F3E, 

F3F, J2A*, J2B, J2E, 
J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

29,2–29,3 MHz els dleges 6 25 50 1500 A3E, F3E, J3E, R3E 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2D, F3E, F3F, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, 
J3E, R3E 

digitális mód, 
távbeszél , távíró 

+

29,3–29,52 MHz els dleges 6 m holdas r–Föld irány + 

29,52–29,7 MHz els dleges 6 25 50 1500 A3E, F3E, J3E, R3E 

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, A3E, F1A*, 
F1B, F2A*, F2B, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2E, J3E, R3E 

távbeszél , távíró + 

50–50,1 MHz másodlagos 0,5   ERPmax = 10   A1A*, F1A* távíró  

50,1–50,5 MHz másodlagos 2,7   ERPmax = 10 

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2D, J2E, J3E, 
R3E

digitális mód, 
távbeszél , távíró 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

50,5–52 MHz másodlagos 12   ERPmax = 10 

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

144–144,11 MHz els dleges 0,5 10 25 1000 A1A* távíró + 

144,11–144,15 MHz els dleges 0,5 10 25 1000 A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D digitális mód, távíró + 

144,15–144,18 MHz els dleges 2,7 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E 
digitális mód, 

távbeszél  (SSB), távíró 
+

144,18–144,36 MHz els dleges 2,7 10 25 1000 
A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, 

R3E
távbeszél  (SSB), távíró + 

144,36–144,4 MHz els dleges 2,7 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E 
digitális mód, 

távbeszél  (SSB), távíró 
+

144,4–144,49 MHz els dleges 0,5   100   jeladók + 

144,5–144,794 MHz els dleges 20 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, 

F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 
J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód + 

144,794–144,99 MHz els dleges 12 10 25 1000 A1D, A2D, F1D, F2D, J2D digitális mód + 

144,99–145,194 MHz els dleges 12 10 25 1000 
F3E

(átjátszó bemenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó bemenet) 
+

145,194–145,594 MHz els dleges 12 10 25 1000 
F3E

távbeszél  (FM) + 

145,594–145,794 MHz els dleges 12   1000   
F3E

(átjátszó kimenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó kimenet) 
+

145,794–145,806 MHz els dleges 12 10 25 1000 F3E távbeszél  (FM) + 

145,806–146 MHz els dleges 12 10 25 1000 
A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, 

F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 
J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+
kizárólag 
m holdas

üzem
megenge-

dett 

432–432,1 MHz els dleges 0,5  25 1000  A1A* távíró  

432,1–432,4 MHz els dleges 2,7  25 1000  
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, 

F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, 
J3E, R3E 

digitális mód, 
távbeszél  (SSB), távíró 

432,4–432,5 MHz els dleges 0,5   100   jeladók 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

432,5–432,994 MHz els dleges 12  10 1000  

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, 
A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

432,994–433,394 MHz els dleges 12 10 10 1000  F3E (átjátszó bemenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó bemenet) 

433,394–433,6 MHz els dleges 12 10 10 1000  
F3E

távbeszél  (FM)  

433,6–434,594 MHz els dleges 20  10 1000  

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, 
A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

434,594–435 MHz els dleges 12   1000   
F3E (átjátszó 

kimenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó kimenet),  

435–438 MHz 
els dleges

(a m holdas
másodlagos)

20  10 1000  

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, 
A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E 

+

1240–1243,25 MHz másodlagos 20   500   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

1243,25–1260 MHz másodlagos **   500   F3F, J3F amat r TV  

1260–1270 MHz másodlagos **   500   
+

Föld– r
irány

1270–1272 MHz másodlagos 20   500   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

1272–1290,994 MHz másodlagos **   500   F3F, J3F amat r TV  

1290,994–1291,494 MHz másodlagos 12 10 10 500 F3E (átjátszó bemenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó bemenet) 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

1291,494–1296 MHz másodlagos **   500   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

1296–1296,15 MHz másodlagos 0,5   500   
A1A*, A1B, A1D, 
F1A*, F1B, F1D 

digitális mód, távíró  

1296,15–1296,8 MHz másodlagos 2,7   500   

A1A*, A1B, A1D, 
A2A*, A2B, A2D, 
F1A*, F1B, F1D, 
F2A*, F2B, F2D, 

J2A*, J2B, J2D, J2E, 
J3E, R3E 

digitális mód, 
távbeszél  (SSB), távíró 

1296,8–1296,994 MHz másodlagos 0,5   100   jeladók  

1296,994–1297,494 MHz másodlagos 12   500   
F3E (átjátszó 

kimenet) 
távbeszél  (FM) 

(átjátszó kimenet) 

1297,494–1298 MHz másodlagos 12 10 10 500  F3E távbeszél  (FM)  

1298–1300 MHz másodlagos 20   500    

2300–2320 MHz másodlagos **   150   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

2320–2320,15 MHz másodlagos **   150   A1A* távíró  

2320,15–2320,8 MHz másodlagos **   150   

A1A*, A1B, A2A*, 
A2B, F1A*, F1B, 
F2A*, F2B, J2A*, 

J2B, J2E, J3E, R3E 

távbeszél  (SSB), távíró  

2320,8–2321 MHz másodlagos **   100   jeladók  

2321–2322 MHz másodlagos **   150   F3E távbeszél  (NBFM)  
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

2322–2400 MHz másodlagos **   150    

2400–2450 MHz másodlagos **   150   + 

5650–5668 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 
+

Föld– r
irány

5668–5670 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+
Föld– r

irány

5670–5700 MHz másodlagos **   75   
A1D, A2D, F1D, 

F2D, J2D 
digitális mód  

5700–5720 MHz másodlagos **   75   F3F, J3F amat r TV  

5720–5760 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

5760–5762 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

5762–5830 MHz másodlagos **   75    

5830–5850 MHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód +
r–Föld 
irány

10–10,15 GHz másodlagos **   75   
A1D, A2D, F1D, 

F2D, J2D 
digitális mód  

10,15–10,25 GHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

10,25–10,35 GHz másodlagos **   75   
A1D, A2D, F1D, 

F2D, J2D 
digitális mód  

10,35–10,368 GHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

10,368–10,37 GHz másodlagos **   75   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

10,37–10,45 GHz másodlagos **   75    

10,45–10,5 GHz másodlagos **   75   + 

24–24,048 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+

24,048–24,05 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+

24,05–24,25 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

47–47,002 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

47,002–47,2 GHz els dleges **   30   + 

75,5–76 GHz els dleges **   30   + 

76–77,5 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+

77,5–77,501 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+

77,501–78 GHz els dleges **   30   + 

78–81,5 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 
+

122,25–122,251 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

122,251–123 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód  

134–134,001 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+

134,001–136 GHz els dleges **   30   + 

136–141 GHz másodlagos **   30   + 

241–248 GHz másodlagos **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód 

+

248–248,001 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
F1A*, F1B, F1C, 
F1D, F2A*, F2B, 
F2C, F2D, F3C, 
F3E, F3F, J2A*, 

J2B, J2C, J2D, J2E, 
J3C, J3E, R3E 

valamennyi
keskenysávú adásmód 

+



A táblázatban közölt adatok felhasználásakor a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló mindenkor hatályos kormányrendelet rádióamatõr
frekvenciákra vonatkozó elõírásait kell alkalmazni.

Az adásmódok sávonkénti meghatározása a Nemzetközi Rádióamatõr Egyesület (IARU) ajánlása szerinti sávszegmens-adásmód kiosztáson alapul.”
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Legnagyobb adóteljesítmény (W) Adásmód 

EngedélyfokozatFrekvenciasáv

Szolgálati 
kategória 

(FNFT) 

Maxi-
mális

sávszé-
lesség
(kHz) Kezd  CEPT Novice CEPT Kezd  CEPT Novice CEPT 

Adásmód
(IARU jelöléssel) 

M holdas
üzem

megengedett 
(+)

248,001–250 GHz els dleges **   30   

A1A*, A1B, A1C, 
A1D, A2A*, A2B, 
A2C, A2D, A3C, 
A3E, F1A*, F1B, 
F1C, F1D, F2A*, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, 
J2A*, J2B, J2C, 

J2D, J2E, J3C, J3E, 
J3F, R3E 

valamennyi adásmód + 

* Az adásmód kézi morzéval történ  alkalmazása csak sikeres morze vizsga esetén használható. Számítógép-számítógép közötti morze kapcsolathoz morze vizsga nem szükséges. 

** Az alkalmazott adásmód sávszélessége a szükségesnél ne legyen nagyobb. 



Az informatikai és hírközlési miniszter
7/2006. (V. 17.) IHM

rendelete

a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl
és el len õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM

ren de let módosításáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.)
62.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a  következõket ren de lem el:

1.  §

A táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé -
sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1–20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ren de let ha tá lya

1.  §  (1) A ren de let ha tá lya ki ter jed – az an ten nák, an ten -
na tar tó szer ke ze tek, va la mint az azok hoz tar to zó mû tár -
gyak, to váb bá a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó
hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek ki vé te lé vel – az
elekt ro ni kus hír köz lé si nyom vo na las és nyom vo nal jel le -
gû épít mé nyek és egyéb mû tár gyak (együtt: elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mé nyek) lé te sí té sé re (elvi en ge dé lyez te té sé -
re, építé sére, hasz ná lat ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra) és
bon tá sá ra.

(2) E ren de let – az en ge dé lye zé si el já rás nél kül foly tat -
ha tó épí té si, hasz ná lat ba vé te li vagy bon tá si tevékeny -
ségek ese té ben – nem érin ti a más jog sza bá lyok alap ján
en ge dély kö te les te vé keny sé gek kö rét.

A hírközlési hatóság

2.  § Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek kel kap cso -
la tos épí té si te vé keny sé gek en ge dé lye zé sét (a továb biak -
ban: en ge dé lye zés), il let ve épí tés ügyi ha tó sá gi el len õr zé -
sét a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb biak ban: ha tó -
ság) vég zi.

Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó
hatósági engedélyek

3.  § (1) A ha tó sá gi en ge dé lyek faj tái:
a) elvi épí té si en ge dély;
b) épí té si en ge dély;
c) hasz ná lat ba vé te li en ge dély;
d) fenn ma ra dá si en ge dély;
e) bon tá si en ge dély.
(2) Az el já rá so kért a ha tó ság ré szé re kü lön jogsza -

bályban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell
fi zet ni.

A hírközlési hatósági engedély iránti kérelem

4.  § (1) Az en ge dély irán ti ké rel met az ügy fél vagy tör -
vényes kép vi se lõ je, il let ve meg ha tal ma zott ja (a továb -
biak ban: épít te tõ) e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti nyom -
tat vá nyon ter jeszt he ti elõ.

(2) Az épít te tõ nem kö te les az (1) be kez dés sze rin ti en -
ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá val en ge dé lye zé si el já rást
kez de mé nyez ni, ha az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény
épí té se, hasz ná lat ba vé te le vagy bon tá sa

a) az épít te tõ tu laj do ná ban álló in gat lan ha tá rán nem
ter jed túl,

b) 4,0 m2-nél nem na gyobb alap te rü le tû és 3,0 mé ter nél
nem ma ga sabb elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény a föld fel -
szí nen vagy – az épít mény tar tó szer ke ze te meg erõ sí té sé -
nek szük ség le te nél kül – épít mé nyen való el he lye zé sé re
irá nyul,

c) a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik,

d) vas út, gyors for gal mi út te rü le tén üze mi cé lo kat szol -
gá ló elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény re irá nyul, fel té ve,
hogy az épít te tõ vagy a ma gyar ál lam tu laj do ná ban álló
 ingatlan igény be vé te lé re ke rül sor,

e) a kõ olaj ve ze ték, föld gáz ve ze ték, vil la mos mû, víz -
vezeték, szenny víz ve ze ték, táv hõ ve ze ték, szál lí tó sza lag,
füg gõ pá lya tar to zé ká nak mi nõ sül,

f) föld alat ti (mély szin ti) bá nyá ban üze mi cé lo kat
 szolgál,

g) elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény meg lé võ nyom -
vonalon tör té nõ kor sze rû sí té sé re irá nyul,

h) jog erõs hasz ná lat ba vé te li vagy fenn ma ra dá si en ge -
déllyel ren del ke zõ elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat hoz csat -
la ko zó há ló zat rész lé te sí té sé re irá nyul, amely az 1000 mé -
ter hosszú sá got nem ha lad ja meg,

i) hi ba el há rí tás sal össze füg gõ te vé keny ség nek mi nõ -
sül, vagy

j) jog sze rû en épült elekt ro ni kus hír köz lé si célú al épít -
mé nyi csõ há ló zat ba, köz mû alag út ba, met ró alag út ba tör -
té nõ ká bel be hú zás ra, il let ve jog sze rû en épült tar tó szer ke -
ze tek re, osz lo pok ra tör té nõ ve ze té kek, ká be lek el he lye zé -
sé re, bon tá sá ra irá nyul.

(3) A (2) be kez dés g), h) és j) pont já ban fog lalt eset ben
az épít te tõt – ki vé ve az öt ven mé tert meg nem ha la dó
hosszú sá gú elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény korszerûsí -
tését vagy lé te sí té sét – a meg va ló sí tást kö ve tõ hat van
 napon be lül, va la mint a (2) be kez dés d) és e) pont já ban
fog lalt eset ben, amennyi ben az alap lé te sít mény épí té si
 engedélyében nem sze re pelt, és at tól el té rõ idõ ben va ló sul
meg, be je len té si kö te le zett ség ter he li.

A be je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) a be je len tõ ne vét,
b) az igény be vett lé te sít mény hasz ná lat ba vé te li/fenn -

ma ra dá si en ge dé lyé nek szá mát, il let ve más ok ira tot,
amely hi telt ér dem lõ mó don iga zol ja a lé te sí tés jog -
szerûségét,
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c) a meg va ló sult lé te sít mény mû sza ki le írá sát, váz raj -
zát, amely bõl meg ál la pít ha tó a ka pa ci tás ban, ki ter je dés -
ben és a kör nye zet re gya ko rolt ha tás ban be kö vet ke zett
vál to zás, va la mint

d) az érin tett köz mû vek tu laj do no sa i nak hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tát.

Az építési, fennmaradási és bontási jogosultság
igazolása

5.  § Az épít te tõ az épí té si, fenn ma ra dá si és bon tá si
(a továb biak ban: épí té si) jo go sult sá gát iga zol hat ja:

a) sa ját tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si
 tevékenység vég zé se ese tén

aa) az érin tett in gat lan ra vo nat ko zó tu laj don jo got bi zo -
nyí tó tu laj do ni lap há rom hó nap nál nem ré geb bi másola -
tával,

ab) jog erõs ha gya ték át adó vég zés sel,

ac) jog erõs és vég re hajt ha tó bí ró sá gi ha tá ro zat tal vagy
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán ho zott dön tés sel, vagy

ad) a tu laj don jog meg szer zé sé rõl  szóló, a föld hi va tal -
nak tör té nõ be nyúj tás iga zo lá sá val el lá tott szer zõ dés sel;

b) sa ját tu laj don ban lévõ, ha szon él ve zet tel ter helt
 ingatlanon tör té nõ épí té si te vé keny ség vég zé se ese tén az
a) pont ban meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en a ha szon él ve zõ
hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló jog erõs bí ró -
sá gi íté let tel;

c) ide gen tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si
te vé keny ség vég zé se ese tén az a) és b) pont ban meg ha tá -
ro zot ta kon túl me nõ en

ca) az in gat lan nal ren del kez ni jo go sult(ak) hoz zá já ru ló 
nyi lat ko za tá val, vagy az ezt pót ló jog erõs ha tó sá gi ha tá ro -
zat tal vagy jog erõs bí ró sá gi íté let tel, vagy

cb) a ki sa já tí tá si el já rás út ján meg szer zett in gat lan bir -
tok ba adá sát vagy a ki sa já tí tá si ha tá ro zat azon na li vég re -
haj tá sát el ren de lõ ha tá ro zat tal;

d) kö zös tu laj don ban álló in gat la non tör té nõ épí té si
 tevékenység vég zé se ese tén – az a) és b) pont ban meg ha tá -
ro zot ta kon túl me nõ en – a tu laj do nos társ(ak) hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló jog erõs ha tó sá gi ha tá ro -
zat tal, il let ve jog erõs bí ró sá gi íté let tel; vagy

e) tár sas há zi tu laj don ese tén az er rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

Az engedélyezési eljárásban közremûködõk

6.  § (1) Az en ge dé lye zé si el já rás ban e ren de let
1. mellék letében fel so rolt, az adott en ge dé lye zé si el já rás
tár gya alap ján érin tett szak ha tó sá gok, köz mû vek és más
szer ve ze tek mû köd nek köz re, to váb bá azon érin tett in gat -
la nok tu laj do no sai, ame lyek nek tu laj don jo gát, az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná la tát a ha tó -
ság elõtt en ge dé lye zé si el já rás alatt álló elekt ro ni kus hír -
köz lé si épít mény ke resz te zi vagy ke resz tez né.

(2) A ha tó ság az en ge dé lye zé si el já rás ban szak ha tó sá gi
ál lás fog la lást igény lõ kér dé sek ben ki zá ró lag az ille té kes
szak ha tó ság ál lás fog la lá sá nak figyelembevéte lével ha tá -
roz hat. A szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sát a ha tó ság szer zi
be. A szak ha tó sá gok hoz in té zett meg ke re sés hez csa tol ni
kell az ál lás fog la lás meg adá sá hoz szük sé ges mellékle -
teket.

(3) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg ta ga dá sá nak nem
szol gál hat alap já ul a he lyi épí té si sza bály zat hi á nya, va la -
mint ha a te le pü lés fej lesz té si kon cep ció alap ján el fo ga dott
te le pü lés szer ke ze ti terv nem tar tal maz za az elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mé nyek el he lye zé si le he tõ sé gét (az arra
szol gá ló te rü let ki je lö lé sét).

(4) A köz mû vek és más szer ve ze tek (a továb biak ban:
köz mû vek) nyi lat ko za tát az épít te tõ kö te les be sze rez ni és
az épí té si en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni. En nek hi á -
nyá ban a meg ke re sé sü ket hi telt ér dem lõ en iga zol ni kell.

(5) A köz mû vek nyi lat ko za tá nak arra kell ki ter jed nie,
hogy a ter ve zett elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény vo nat -
ko zá sá ban mi lyen mû sza ki lag in do kolt vé del met kí ván nak 
elõ ír ni sa ját köz mû ve ik ke resz te zé sé nél és megközelí -
tésénél.

(6) A köz mû a nyi lat ko za tát ti zen öt na pon be lül adja
meg. Ha a köz mû ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zik, azt
a hoz zá já ru lás meg adá sá nak kell te kin te ni.

Elvi építési engedélyezési eljárás

7.  § (1) Az épít te tõ – az épí té si en ge dély irán ti ké re lem
be nyúj tá sa elõtt – elvi épí té si en ge délyt kér het.

(2) Az épít te tõ kö te les elvi épí té si en ge délyt kér ni, ha
a) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat épí té se több ütem -

ben fo lyik, és a ki vi te le zés vár ha tó an két év nél hosszabb
ide ig tart, vagy

b) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat lé te sít mé nye it (épít -
mé nye it) más jog sza bály ál tal vé det té nyil vá ní tott ter mé -
sze ti vagy épí tett kör nye zet ben, táj kép vé del mi öve zet ben,
öko ló gi ai há ló zat öve zet te rü le tén, ré gé sze ti, il let ve mû -
em lé ki vé de lem alatt álló in gat la non kí ván ják el he lyez ni.

8.  § (1) Az elvi épí té si en ge dély irán ti ké re lem hez
mellé kelni kell:

a) az épít mény 1:10 000 mé ret ará nyú nyom vo nal raj zát 
és rend szer tech ni kai raj zát,

b) a ké re lem tar tal má tól füg gõ en, a szak ha tó sá gok
 kivételével, a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nyi -
lat ko za tát, és

c) a ter ve zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ter ve zett mû sza -
ki meg ol dás meg fe lel a ha tá lyos jog sza bá lyok nak és ha tó -
sá gi elõ írásoknak, to váb bá, hogy ter ve zõi jo go sult ság gal
ren del ke zik.

(2) Az elvi épí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa
 során a ha tó ság vizs gál ja, hogy

a) a ké re lem mel lék le tei meg fe lel nek-e az (1) be kez -
dés ben fog lal tak nak,
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b) a ter ve zett épí té si mun ka és a rend szer tech ni kai terv
nem el len té tes-e a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, szab vá nyok -
ban, mû sza ki elõ írásokban fog lal tak kal, és

c) a ter ve zett épít mény el he lye zé se, ren del te té se és
 kialakítása meg fe lel-e a szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok nak.

(3) Az elvi épí té si en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta ga -
dá sá ról  szóló ha tá ro zat – 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 tör vény ben
fog lal ta kon túl – tar tal maz za:

a) a köz mû vek ke resz te zé sé re, meg kö ze lí té sé re vo nat -
ko zó eset le ges kü lön ki kö té se ket, és

b) az en ge dély ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát.

Az építési engedélyezési eljárás

9.  § (1) Az épí té si en ge délyt az el vé gez ni kí vánt mun ka
egé szé re kell kér ni.

(2) Több meg va ló sí tá si (ki vi te le zé si) sza kasz ra bon tott
épí tés ese tén az egyes sza ka szok ra kü lön-kü lön is le het
 engedélyt kér ni.

10.  § (1) Az épí té si en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell:

a) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény tel jes nyom vo -
na lá ról ké szí tett 1:25 000 mé ret ará nyú át né ze ti tér ké pet,
amennyi ben a ter ve zett épít mény hely kö zi sza kaszt vagy
sza ka szo kat is tar tal maz. Az en ge dé lye zé si el já rás so rán
a ha tó ság szük ség ese tén – il let ve a föld hi va ta lok tól
 beszerezhetõ mé ret arány hoz iga zod va – a nyom vo nal lal
érin tett hely sé gek bel te rü le té re 1:10 000 vagy 1:4000
– Bu da pes ten 1:5000 – mé ret ará nyú át né ze ti tér ké pet;
 belterületen 1:500; meg lé võ nyom vo na lon, ter ve zett épít -
mény nél, il let ve kül te rü le ten 1:1000 mé ret ará nyú nyom -
vo nal raj zot, to váb bá más rész le tes szel vény, met szet
 csatolását is igé nyel he ti;

b) az épí té si jo go sult sá got iga zo ló ok ira tot;

c) a ké re lem tar tal má tól füg gõ en, a szak ha tó sá gok
 kivételével a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nyi -
lat ko za tát, kör nye ze ti ha tás vizs gá lat-kö te les te vé keny ség
foly ta tá sá ra szol gá ló épít mény lé te sí té se ese tén a jog erõs
kör nye zet vé del mi en ge dély meg lé té rõl  szóló nyi lat ko za -
tot, an nak azo no sí tá sá ra szol gá ló ada tok kal, va la mint a
 külön jog sza bá lyok ban elõ írt hoz zá já ru lást, il let ve nyi lat -
ko za tot;

d) az elvi épí té si en ge dély szá mát, kel tét, amennyi ben
az a 7.  § (2) be kez dé se sze rint kö te le zõ, il let ve ha elvi épí -
té si en ge déllyel ren del ke zik;

e) mû tárgy igény be vé te lé re vo nat ko zó hoz zá já ru lást;

f) ter mõ föld vagy me zõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló
föld igény be vé te le ese tén a föld hi va tal ter mõ föld más célú
hasz no sí tá sát en ge dé lye zõ ha tá ro za tát;

g) er dõ nek, il let ve fá sí tás nak mi nõ sü lõ föld rész le tek
igény be vé te le ese tén az er dé sze ti ha tó ság más célú hasz -
no sí tást en ge dé lye zõ ha tá ro za tát;

h) az elvi épí té si en ge dély ben meg ha tá ro zott eset le ges
egyéb ira to kat;

i) a ter ve zõ nyi lat ko za tát, hogy a min den kor ha tá lyos
mi nõ sé gi, biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi és mû sza ki szab -
vá nyo kat figye lembe vet te, a meg fe le lõ ség iga zo lá sok ren -
del ke zés re áll nak, az al ter ve zõk mun ká ját össze han gol ta,
a ter vek szak sze rû ek, és az elekt ro ni kus hír köz lé si épít -
mény el he lye zé sé nél az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény 94. §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben
elõ ír ta kat figye lembe vet te és az érin tet tek kö rét fel tár ta;

j) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény ter ve zett lé te sí -
té si költ ség ve té sét; il let ve

k) más nyom vo na las, il let ve nyom vo nal jel le gû lé te sít -
mé nyek meg kö ze lí té sé re, ke resz te zé sé re, igény be vé te lé re
vo nat ko zó – az érin tett lé te sít mény üze mel te tõ jé vel egyez -
te tett – (rész let)ter ve ket.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol tak a mû sza ki le írás sal
együtt ké pe zik a ki vi te li terv do ku men tá ci ót. Az en ge dély
irán ti ké re lem mel lék le te ként a ki vi te li terv do ku men tá ció
há rom pél dá nyát, va la mint a szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok
be szer zé se ér de ké ben, az érin tett szak ha tó ság kö ve tel mé -
nyé nek meg fe le lõ, szak ha tó sá gon ként két pél dány en ge -
dé lye zé si terv do ku men tá ci ót kell be nyúj ta ni a ha tó ság hoz.

11.  § Az épí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán
a  hatóság vizs gál ja, hogy

a) a ké re lem ben és a mel lék le tek ben fog lal tak meg fe -
lel nek-e a jog sza bá lyok ban, szab vá nyok ban elõ írt szak mai 
(mû sza ki) és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek,

b) a szük sé ges kü lön el já rá sok ban az elõ ze tes kér dé sek
tisz tá zód tak-e,

c) a ter ve zõ ként meg je lölt sze mély ren del ke zik-e a terv 
el ké szí té sé hez szük sé ges szak irá nyú ter ve zé si jo go sult -
ság gal, és

d) a ké re lem el bí rá lá sá hoz kü lön tár gya lás tar tá sa szük -
sé ges-e.

12.  § (1) A ha tó ság az épí té si en ge dély irán ti ké re lem el -
bí rá lá sa so rán – 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 tör vény ben fog lal tak sze -
rint – hely szí ni szem lét tart.

(2) A ha tó ság a hely szí ni szem lé rõl – 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 
tör vény ben fog lalt ki vé tel lel – elõze tesen ér te sí ti az épít te -
tõt, a ter ve zõt, to váb bá az el já rás ban részt ve võ szak ha tó -
sá go kat, köz mû ve ket.

13.  § (1) A hely szí ni szem le ve ze tõ je a ha tó ság ez zel
meg bízott kép vi se lõ je.

(2) A hely szí ni szem lé rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni,
amely ben 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 tör vény ben fog lal ta kon túl fel
kell tün tet ni a szak ha tó sá gok kép vi se lõ i nek megállapí -
tásait.
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14.  § (1) Az épí té si en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta -
ga dá sá ról  szóló ha tá ro zat – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lyi ról  szóló tör vény ben
fog lal ta kon túl – tar tal maz za

a) az épít te tõ ne vét, cí mét (szék he lyét);

b) az en ge dé lye zett épít mény pon tos meg ne ve zé sét, az
érin tett in gat la nok hely raj zi szá mát;

c) az épí tés sa já tos fel té te le it és min den olyan ese ti
 hatósági, szak ha tó sá gi elõ írást, ame lyet az épí té si mun ká -
val, azo kon fe lül vagy azok tól el té rõ en al kal maz ni kell;

d) a köz mû vek ke resz te zé sé re, meg kö ze lí té sé re vo nat -
ko zó eset le ges kü lön ki kö té se ket;

e) az en ge dély ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát;

f) a kü lön jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség re vo nat ko zó fel hí vást; és

g) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem be nyúj -
tá sá ra való uta lást.

(2) Az épí té si en ge dély meg adá sa ese tén, an nak jog erõ -
re emel ke dé se után a ha tó ság a ki vi te li terv en ge dé lye zé si
zá ra dék kal el lá tott két pél dá nyát az épít te tõ nek meg kül di.

15.  § (1) Az épí té si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek
nap já tól szá mí tott két évig ér vé nyes. Nem szû nik meg az
épí té si en ge dély ér vé nyes sé ge, ha az épí tést az épít te tõ két
éven be lül meg kezd te és az épít mény re az épí tés meg kez -
dé sé tõl szá mí tott öt éven be lül hasz ná lat ba vé te li en ge délyt 
sze rez. A ha tó ság a ha tá ro za tá ban en nél rö vi debb ha tár idõt 
is meg ál la pít hat.

(2) A ha tó ság az épí té si en ge dély ér vé nyes sé gét – az
épít te tõ ké rel mé re – egy év vel meg hosszab bít hat ja, ha az
en ge dély meg adá sa kor fenn ál lott kö rül mé nyek nem vál -
toz tak meg.

(3) Az épít te tõ jog utód ja az ér vé nyes épí té si en ge délyt
jo go sult fel hasz nál ni, azon ban kö te les a jog utód lást
–  annak meg fe le lõ iga zo lá sa mel lett – a ha tó ság nak be je -
len te ni. A be je len tést meg elõ zõ en az épít te tõ jog utód ja
nem jo go sult épí té si te vé keny sé get foly tat ni. A be je len tést 
meg elõ zõ en foly ta tott épí té si te vé keny ség ese tén a ha tó -
ság bír sá got szab ki.

Az építési engedélytõl való eltérés engedélyezése

16.  § (1) A jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si en ge dély ben 
fog lal tak tól, va la mint az épí té si en ge dély mel lék le tét
 képezõ ki vi te li ter vek tõl csak a ha tó ság elõ ze tes en ge dé -
lyé vel  lehet el tér ni.

(2) Ha az el té rés érin ti a szak ha tó sá gok elõ írásait, az
érin tett in gat lan, épít mény tu laj do no sa i nak, ke ze lõ i nek a
hoz zá já ru lá sá ban meg ha tá ro zott fel té te le it vagy a köz mû -
vek ke resz te zé sé re ké szí tett do ku men tá ció tar tal mát, az
épít te tõ kö te les az el té rés ben érin tett in gat la nok, épít mé -
nyek tu laj do no sa i nak, ke ze lõ i nek, a köz mû vek üzem ben
tar tó já nak is mé telt hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát be sze rez ni.

(3) A ha tó ság az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak alap ján
az érin tett szak ha tó ság hoz zá já ru lá sá val az el té rés jel le gé -
tõl füg gõ en az épí té si en ge délyt mó do sít hat ja, vissza von -
hat ja és új épí té si en ge délyt ad hat ki, vagy ki sebb, épí té si
en ge dély hez nem kö tött el té ré sek ki kö té sek nél kü li jó vá -
ha gyá sa ese tén fel jegy zés sel vagy az épí té si nap ló ba tör -
ténõ be jegy zés sel is tu do má sul ve he ti, en ge dé lyez he ti azt.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

17.  § (1) Az épí té si en ge dély alap ján lé te sí tett elekt ro ni -
kus hír köz lé si épít mény hasz ná lat ba vé te lé hez szük sé ges
en ge dély irán ti ké rel met az épít te tõ nek az épí té si mun ka
be fe je zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül kell be nyúj ta -
nia a ha tó ság hoz.

(2) A hasz ná lat ba vé te li en ge délyt az elekt ro ni kus hír -
köz lõ há ló zat egyes ön ál ló an üzem be he lyez he tõ sza ka -
sza i ra is le het kér ni.

(3) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem nek tar -
tal maz nia kell:

a) az épít te tõ és – ha nem azo nos az épít te tõ vel – az
üzem ben tar tó ne vét és cí mét (szék he lyét);

b) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény meg ne ve zé sét,
az érin tett in gat la nok hely raj zi szá mát;

c) az épí té si en ge dély szá mát és kel tét;
d) az épí tés be fe je zé sé nek idõ pont ját; és
e) az épít mény tény le ges lé te sí té si költ sé gét.
(4) A ké re lem hez egy-egy pél dány ban mel lé kel ni kell

az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény mû sza ki át adás-át vé -
te lé rõl ké szült jegy zõ köny vet és en nek mel lék le te it, a köz -
mû nyil ván tar tó iga zo lá sát, az elekt ro ni kus hír köz lé si épít -
mény ge o dé zi ai be mé ré si raj zát, a meg va ló sult épít mény
ja ví tott ki vi te li do ku men tá ci ó ját (meg va ló su lá si terv), az
érin tett köz mû vek tu laj do no sa i nak a hasz ná lat ba vé tel hez
tör té nõ hoz zá já ru lá sát, a vil la mos mé ré si jegy zõ köny ve ket 
és érin tés vé del mi mi nõ sí tõ ira tot, va la mint fe le lõs mû -
szaki ve ze tõi nyi lat ko za tot.

(5) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá sá ról vagy
meg ta ga dá sá ról  szóló ha tá ro zat nak – 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 tör -
vény ben fog lal ta kon túl – tar tal maz nia kell

a) az épít te tõ és – ha nem azo nos az épít te tõ vel – az
üzem ben tar tó ne vét és szék he lyét;

b) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény meg ne ve zé sét,
az érin tett in gat lan hely raj zi szá mát;

c) az épí té si en ge dély szá mát és kel tét;
d) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény használatba -

vételével és üzem ben tar tá sá val kap cso la tos eset le ges
egyéb elõ írásokat; és

e) arra vo nat ko zó fi gyel mez te tést, hogy a használat -
bavételi en ge dély kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc
 napon be lül az épít te tõ kö te les – in gat lan-nyil ván tar tá si
 átvezetés cél já ból – a vál to zás kö vet kez té ben meg va ló sult
ál la po tot rög zí tõ váz raj zot az ille té kes föld hi va tal hoz
 benyújtani.
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(6) A ha tó ság a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá sát
meg ta gad ja, ha

a) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény a jog sza bá lyok -
nak, mû sza ki elõ írá sok nak nem fe le l meg vagy a jóvá -
hagyott ki vi te li ter vek tõl el té rõ en épült meg,

b) az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény ren del te tés sze rû 
hasz ná lat ra al kal mat lan, vagy

c) va la mely köz re mû kö dõ szak ha tó ság az en ge dély
meg adá sá hoz nem já rult hoz zá.

(7) Ha az épít te tõ olyan kü lön cé lú elekt ro ni kus hír köz lõ 
há ló zat hasz ná la tát kí ván ja meg vál toz tat ni, ame lyet e jog -
sza bály ha tály ba lé pé se elõtt a rá vo nat ko zó kü lön sza bá -
lyok sze rint ha tó sá gi en ge dély nél kül lé te sí tet tek, a ha tó -
ság tól erre hasz ná lat ba vé te li en ge délyt kell kér nie. Hasz -
ná lat ba vé te li en ge dély re van szük ség ab ban az eset ben is,
ha a ko ráb ban más cél lal – jog sze rû en – lé te sült elekt ro ni -
kus hír köz lé si épít mény ren del te té se meg vál to zik. A ké re -
lem hez – a (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl – csa tol ni kell
a 10.  § sze rin ti mel lék le te ket is.

Fennmaradási engedélyezési eljárás

18.  § (1) Ha elekt ro ni kus hír köz lé si épít ményt en ge dély
nél kül vagy at tól el té rõ mó don (a továb biak ban együtt:
sza bály ta la nul) épí tet tek, az épít te tõ fenn ma ra dá si en ge -
délyt kér het. Amennyi ben a ha tó ság ál la pít ja meg, hogy az
elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény sza bály ta la nul épült,
 határidõ tû zé sé vel az épít te tõt fel hív ja a fenn ma ra dá si
 engedély irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rint sza bály ta la nul épí tett elekt -
ro ni kus hír köz lé si épít mény re a ha tó ság

a) fenn ma ra dá si en ge délyt ad hat, fel té ve, hogy az meg -
fe lel e ren de let nek, egyéb jog sza bá lyok nak, szab vá nyok -
nak, va la mint a ha tó sá gi, mû sza ki elõ írásoknak, és ha az
érin tett szak ha tó sá gok hoz zá já rul nak, vagy

b) ha tá ro zott idõ re  szóló fenn ma ra dá si en ge délyt ad hat
– egy ben kö te le zi az épít te tõt az át ala kí tás el vég zé sé re –
fel té ve, hogy az át ala kí tás után az elekt ro ni kus hír köz lé si
épít mény egyéb jog sza bá lyok nak, szab vá nyok nak, va la -
mint a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi, és mû sza ki elõ írásoknak
meg fe le lõ vé vá lik.

(3) A ha tó ság a sza bály ta la nul épí tett elekt ro ni kus hír -
köz lé si épít mény re fenn ma ra dá si en ge délyt nem ad hat,
 annak le bon tá sát ren de li el, ha

a) az épít mény az át ala kí tás sal sem fe le l meg e ren de -
let nek, egyéb jog sza bá lyok nak, szab vá nyok nak, va la mint
a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi elõ írá sok nak,

b) az el ren delt át ala kí tást az elõ írt ha tár idõ re nem
 végezték el,

c) az épít te tõ fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké rel mét
a ha tó ság fel hí vá sa sze rin ti ha tár idõ ig nem nyúj tot ta be.

(4) Ha a ha tó ság a be je len tés vagy – szük ség sze rint –
hely szí ni szem le alap ján meg ál la pít ja, hogy az el vég zett
épí té si mun kák nem a 4.  § (2) be kez dé sé nek g), h), i) vagy

j) pont jai alá tar to zó nak mi nõ sül nek, úgy fenn ma ra dá si
 engedélyezési el já rást kell le foly tat nia.

(5) A fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem hez mind -
azo kat a mel lék le te ket csa tol ni kell, ame lyek az épí té si,
 illetve hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem hez e ren -
de let 10. és 17.  §-ai sze rint is szük sé ge sek let tek vol na.

(6) Ha a ha tó ság a fenn ma ra dá si en ge délyt ki ad ja, az
épít te tõ nek az épít mény re hasz ná lat ba vé te li en ge délyt
nem kell kér nie.

(7) In gat lan-nyil ván tar tás ban sze rep lõ épít mény ese tén
a fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sát köve tõen az épít te tõ -
nek har minc na pon be lül – in gat lan-nyil ván tar tá si át ve ze -
tés cél já ból – vál to zá si váz raj zot kell az ille té kes föld hi va -
tal hoz be nyúj ta ni.

Bontási engedélyezési eljárás

19.  § (1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mény bon tá sát a tu laj do nos – a mun ka ter ve -
zett meg kez dé se elõtt leg alább hat van nap pal – a ha tó ság -
nak kö te les be je len te ni, mel lé kel ve az 5.  §-ban fog lal tak
sze rin ti jo go sult ság iga zo lá sát, va la mint az érin tett köz mû -
vek nyi lat ko za tát.

(2) A bon tás be je len té sé rõl  szóló nyi lat ko zat alap ján a
ha tó ság a (3) be kez dés ki vé te lé vel csak ab ban az eset ben
hoz ha tá ro za tot, ha a bon tás vég re haj tá sá ra vo nat ko zó an
fel té te le ket ál la pít meg, vagy a bon tás vég re haj tá sát nem
en ge dé lye zi. Ha a ha tó ság a be je len tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül nem hoz ha tá ro za tot – fel -
téve, hogy az ügy ben nincs el len ér de kû ügy fél –, a ké rel -
me zõ be je len té sét el fo ga dott nak kell te kin te ni.

(3) Ré gé sze ti, il let ve mû em lé ki vé de lem alatt álló in gat -
la non, te rü le ten ter ve zett bon tá si mun kák be je len té se ese -
tén a ha tó ság min den eset ben hoz ha tá ro za tot.

(4) In gat lan-nyil ván tar tás ban sze rep lõ lé te sít mény ese -
tén a bon tá si mun kák be fe je zé sét köve tõen az épít te tõ nek
har minc na pon be lül – in gat lan-nyil ván tar tá si át ve ze tés
cél já ból – vál to zá si váz raj zot kell az ille té kes föld hi va tal -
hoz be nyúj ta ni.

Ellenõrzés

20.  § (1) A hely szí ni el len õr zés re a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi  eljárás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör -
vény ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(2) A ha tó ság e ren de let ha tá lya alá tar to zó elekt ro ni kus
hír köz lé si épít mé nyek épí té sé nek, hasz ná lat ba vé te lé nek,
bon tá sá nak el len õr zé si fel ada tai el lá tá sá ba más – jog sza -
bály ban fel jo go sí tott – el len õr zõ szer vet vagy szak ér tõt is
be von hat.

(3) A ha tó ság az el len õr zés rõl – a köz igaz ga tá si ható -
sági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör -
vény ben fog lalt ki vé tel lel – elõze tesen ér te sí ti az épít te tõt,
a ki vi te le zõt és az üzem ben tar tót.
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(4) Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény épít te tõ je, ki vi -
te le zõ je, üzem ben tar tó ja kö te les az el len õr zés ben köz re -
mû köd ni.”

2.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mellék -
lete lép.

(2) Az R. 2. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mellék -
lete lép.

Záró rendelkezések

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na -
pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a hatályba lépését köve -
tõen in dult en ge dé lye zé si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 21–23.  §-a,
b) a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len -

õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 5/2003. (III. 24.) IHM ren de let,

c) az egyes hír köz lé si tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 9/2000. (IV. 19.) KHVM ren de let 4. és
5.  §-a, 6.  §-ának (2) be kez dé se, az 1. és 2. mel lék le te, va la -
mint

d) az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együt tes ren de let 7.  §-a.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

1. melléklet
a 7/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek ha tó sá gi en ge -
dé lye zé si el já rá sa i ban köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok, köz -
mû vek és más szer ve ze tek:

SZAKHATÓSÁGOK

I: I. fok
II: II. fok
K: Kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sa

A) Re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter

(Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal)

I: Az ille té kes ki emelt épí tés ügyi ha tó ság
II: Az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal
K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény el he lye zé se és

meg épí té se meg fe lel-e a te le pü lés ren de zés sel és az épít -
mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, a he lyi te le pü lés ren de zé si ter vek nek és a he lyi épí té si
sza bály zat nak.

B) Bel ügy mi nisz té ri um

1. Tûz vé de lem
I: Az ille té kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs -

nok, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si tûz ol tó pa rancs nok
II: Az ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság,

a fõ vá ros ban a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó sá ga

K: Az „A”–,,C” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
 helyiségeket tar tal ma zó elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé -
nyek en ge dé lye zé si el já rá sa i ban.

2. Ka taszt ró fa vé de lem és pol gá ri vé de lem
I: Az ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság,

a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság
II: A Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi 

Fõ igaz ga tó sá ga
K: A pol gá ri vé del mi épít mény (óvó hely) 100 m-es kör -

nye ze tén be lül tör té nõ elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek
en ge dé lye zé si el já rá sa i ban.

3. Ha tár vé de lem
I: Ha tár õr Igaz ga tó ság
II: Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
K: Az ál lam ha tár tól szá mí tott 100 m-en be lül min den

elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épí té si te vé keny ség
en ge dé lye zé se so rán.

C) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

1. Ter mé szet vé del mi és táj vé del mi ha tó ság
I: A te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -

vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség
II: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és

Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
K: A ter mé szet- és táj vé de lem kö ve tel mé nye i nek ér vé -

nye sí té se az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti, va la -
mint a Na tu ra 2000 te rü le te ken a bel- és kül te rü le te ken,
a ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt nem álló te rü le tek ese tén
is kül te rü le ten, egye di táj ér ték vagy ter mé sze ti te rü le tek
ese tén bel te rü le ten is az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény
ha tó sá gi en ge dé lye zés so rán.

2. Kör nye zet vé del mi ha tó ság
I: A te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -

vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség
II: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és

Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
K: a) a ve szé lyes hul la dé kok ke let ke zé se, tá ro lá sa és

 kezelése te kin te té ben,
b) a ta laj, a fel szín és fel szín alat ti vi zek mennyi sé ge és

mi nõ sé ge,
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c) le ve gõ tisz ta ság-, zaj vé de lem, va la mint zaj- és rez -
gés vé de lem,

d) a kör nye ze ti ele mek vagy azok rend sze re i nek vé del -
me ér de ké ben.

3. Víz gaz dál ko dá si ügyek ben
I: A te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -

vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség
II: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és

Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
K: A vi ze ket, azok med rét és part ját, egyéb víz tar tó kép -

zõd mé nye it, a vi zek le fo lyá si, áram lá si vi szo nya it, a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott par ti sá vot, il let ve a hullám -
teret, a fa ka dó és szi vár gó vi zes te rü le te ket, a víz ki vé te li
mû vek ál tal igény be vett vagy arra ki je lölt víz bá zi sok
 védõterületét, a vé dõ sá vot, to váb bá a ví zi lé te sít mé nye ket,
ví zi mun ká kat és víz hasz ná la to kat – a vi zek hasz no sí tá sa
vagy kár té te le ik el há rí tá sa szem pont já ból – érin tõ elekt ro -
ni kus hír köz lé si épít mény ha tó sá gi en ge dé lye zé si eljárá -
saiban, a víz gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut -
ta tá sa cél já ból.

D) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

1. Er dõ vé de lem
I: A te rü le ti leg ille té kes er dé sze ti ha tó ság
II: Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
K: Er dõ te rü le tet érin tõ vagy az er dõ re ha tás sal lévõ

– be le ért ve az erdõ ta la ját, víz ház tar tá sát, mik ro klí má ját –
elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek épí tés ügyi ha tó sá gi
(ki vé ve bon tás) en ge dé lye zé se so rán.

2. Ta laj vé de lem
I: Az ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat
II: Nö vény és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat
K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek ter mõ föl dön

tör té nõ épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé se so rán ér vény re
kell jut tat ni, hogy az el he lye zés a kör nye zõ te rü le te ken a
ta laj vé dõ gaz dál ko dás fel té te le it ne ront sa, va la mint az
épít mé nyek ki vi te le zé se so rán a ki vi te le zõ, üze mel te tés
so rán az üze mel te tõ kö te les gon dos kod ni a ter mõ ré teg
meg men té sé rõl. A ki vi te le zés és üze mel te tés so rán biz to -
sí ta ni kell, hogy a kör nye ze ti ha tá sok az érin tett ter mõ föld
mi nõ sé gé ben ne okoz za nak kárt.

3. Ter mõ föld vé de lem
I: Kör ze ti (fõ vá ro si, ke rü le ti) föld hi va tal
II: Me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal
K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épít mé nyek

ter mõ föl dön, il let ve a me zõ- és er dõ gaz da ság mû ve lés
alatt álló bel te rü le ti föl de ken tör té nõ ha tó sá gi en ge dé lye -
zé se so rán ér vény re kell jut tat ni, hogy az el he lye zés le he -
tõ ség sze rint a leg gyen gébb mi nõ sé gû föl de ken, a le he tõ
leg ki sebb mér té kû ter mõ föld igény be vé te lé vel tör tén jen.
Az épít mé nyek ki vi te le zé se elõtt a ter mõ ré teg letermelé -
sérõl és más hol való hasz no sí tá sá ról gon dos kod ni kell. A
ki vi te le zés és üze mel te tés so rán biz to sí ta ni kell, hogy az
en ge dé lye zett nél na gyobb mér ték ben ter mõ föld más célú
fel hasz ná lá sá ra ne ke rül jön sor, ügyel ve arra, hogy az érin -

tett és szom szé dos in gat la nok meg fe le lõ me zõ- és er dõ -
gaz da sá gi hasz no sí tá sát a lé te sít mény ne aka dá lyoz za.

E) Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1. Hon vé del mi ügy ben
I: Hon véd Ve zér kar
II: Hon vé del mi Mi nisz té ri um
K: A hon vé del mi ér de kek biz to sí tá sa cél já ból.

F) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

1. Út ügy ben
I: Or szá gos köz út ese tén:
Amennyi ben a ké rel me zõ az út ke ze lõi hoz zá já ru lás

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság

a) gyors for gal mi út, va la mint köz úti ha tár át ke lõ hely
köz le ke dé si épít mé nyei ese tén a Köz pon ti Köz le ke dé si
Fel ügye let,

b) egyéb or szá gos köz út ese tén a me gyei köz le ke dé si
fel ügye let szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap ján dönt.

He lyi köz út ese tén:
Amennyi ben a ké rel me zõ az út ke ze lõi hoz zá já ru lás

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság

a) a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi
köz utak ese tén: me gyei köz le ke dé si fel ügye let,

b) a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ
he lyi köz utak ese tén: a fõ jegy zõ,

c) a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi
köz utak ese tén a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let ál lás -
fog la lá sa alap ján dönt.

Köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út ese tén:
Amennyi ben a ké rel me zõ a ma gán út tu laj do no sa hoz zá -

já ru lá sá nak meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt
fel té te le ket sé rel mes nek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság
a fõ vá ro si/me gyei köz le ke dé si fel ügye let szak ha tó sá gi
 állásfoglalása alap ján dönt.

II: Or szá gos köz út és köz for ga lom elõl el nem zárt
 magánút ese tén:

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
He lyi köz út ese tén:
a) a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi

köz utak ese tén a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let,
b) a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ

he lyi köz utak ese tén a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let,
c) a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi

köz utak ese tén a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let.
K: A köz út te rü le tén, az alatt vagy fe lett, a köz utak

 külterületi sza ka szán a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott
50 m-en, au tó pá lya, au tó út, va la mint ki je lölt fõ út vo nal
ese tén 100 m-en be lül ter ve zett elekt ro ni kus hír köz lé si célt 
szol gá ló épít mény épí té se, bõ ví té se, hasz ná lat ba vé te le
ese tén az út ügyi ér de kek és a köz úti köz le ke dés biz ton sá ga 
kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben.
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2. Vas úti ügy ben:
a) Orszá gos je len tõ sé gû, va la mint a vele össze köt te tés -

ben lévõ vas úti pá lya és azok tar to zé kai ese tén
I: Amennyi ben a ké rel me zõ az üze mel te tõi hoz zá já ru lás 

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság a Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap -
ján dönt.

II: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Helyi és elõ vá ro si vas úti pá lya és azok tar to zé kai

ese tén:
I: Amennyi ben a ké rel me zõ az üze mel te tõi hoz zá já ru lás 

meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket
 sérelmesnek tart ja, az en ge dé lye zõ ha tó ság a fõ vá ro si/me -
gyei köz le ke dé si fel ügye let szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa
alap ján dönt.

II: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
K: A vas út vé dõ tá vol sá gon be lü li elekt ro ni kus hírköz -

lési célt szol gá ló épít mény épí té se, el he lye zé se, meg szün -
te té se ese tén a vas úti köz le ke dés biz ton sá ga kö ve tel mé -
nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.

3. Mû sza ki-biz ton sá gi ügy ben
I: Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si Hi va tal mû -

sza ki-biz ton sá gi fel adat kör ében el já ró te rü le ti fel ügye lõ -
sé gek

II: Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
 Fõigazgatója

K: Az elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épít mény ben 
kis- és nagy fe szült sé gû vil la mos be ren de zés, ve ze ték,
 továbbá épít mény ben ka zán vagy más nyo más tar tó be ren -
de zés, gáz- vagy olaj el lá tó rend szer, tü ze lés tech ni kai
 berendezés 0,4 KV vagy an nál na gyobb fe szült sé gû vil la -
mos be ren de zés, va la mint PB-gáz pa lack cse re te lep föld
fe let ti és föld alat ti tar tá lyok, au tó gáz- és üzem anyag töl tõ-, 
to váb bá gáz fo ga dó és nyo más sza bá lyo zó ál lo má sok,
140 kW fe let ti hõ ter he lé sû gáz- vagy olaj tü ze lõ be ren de -
zés épít mé nye i nek épí tés ügyi ha tó sá gi (ki vé ve bon tás)
 engedélyezése ese tén a biz ton ság kö ve tel mé nye i nek
 érvényre jut ta tá sa.

G) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma

I: A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes ható -
sági ügyek ben el já ró re gi o ná lis szer ve ze ti egy sé ge

II: A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el nö ke
K: Rég észe ti ér de kû te rü le tek, ré gé sze ti le lõ he lyek,

 mûemlékek, mû em lé ki te rü le tek (tör té ne ti táj, mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü le tek és mû em lé ki kör nye zet) vé del mé nek
cél já ból elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény el he lye zé se, épí -
té se, bõ ví té se, át ala kí tá sa, bon tá sa ese tén.

H) Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

I: A te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság
II: Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
K: A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 44.  § 

(1) be kez dé sé ben fel so rolt te vé keny sé ge ket és lé te sít mé -
nye ket érin tõ ter ve zett elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol -
gáló épít mény épí té se vagy bõ ví té se ese tén a biz ton ság
 követelményeinek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.

I) Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat

I: A Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes te rü le ti hi va -
ta la

II: A Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Föld ta ni Szakható -
sági Fõ osz tály

K: Az ás vá nyi nyers anya go kat érin tõ kér dé sek ben és az
elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol gá ló épít mény föld ta ni
meg ala po zott sá ga te kin te té ben a ha tó sá gi en ge dé lye zés
so rán, ki vé ve, ha a te le pü lés ren de zé si ter vek, vagy a he lyi
épí té si sza bály zat meg ál la pí tá sa kor a föld ta ni kö ve tel mé -
nyek már tisz tá zot tak.

KÖZMÛVEK ÉS MÁS SZERVEZETEK

1. Víz- és csa tor ná zá si mû vek
2. Gáz mû vek
3. Táv hõ el lá tó szer vek
4. Áram szol gál ta tó szer vek
5. Elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek tu laj do no sai

[a 6.  § (1) be kez dé se sze rint], az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tók/üze mel te tõk

6. A vil la mos mû üzem ben tar tó ja
7. A vas út üze mel te tõ szer ve ze tek
8. A vá ro si he lyi köz le ke dé si szer ve ze tek
9. Út ke ze lõ szer ve ze tek
K (1–9. pon tig): A há ló za to kat és más üze mi épít mé -

nye ket érin tõ en a csat la ko zó ve ze té kek és be ren de zé sek
ese tén a szak sze rû meg ol dás kö ve tel mé nye, to váb bá
a nyom vo na las ke resz te zé sek re meg ha tá ro zott mû sza ki,
tech ni kai nor mák ér vény re jut ta tá sa.

10. Ké mény sep rõ ipa ri Szol gál ta tó Szerv (vál lal ko zó)
K: Az égés ter mék- (füst gáz-) el ve ze tõ ké mé nyek ese tén 

a szak sze rû meg ol dás és a biz ton ság kö ve tel mé nye i nek
 érvényre jut ta tá sa cél já ból.

11. VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Urbanisz -
tikai Kht.

K: A nyom vo na las lé te sít mé nyek egy sé ges, nap ra kész
nyil ván tar tá sá nak fenn tar tá sa.”
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2. melléklet a 7/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„Hírközlési hatósági engedély iránti kérelem

Ikt. sz.:

Ada tok:

1. Az épít te tõ neve: ............................................................................................................................................................

  Címe:..............................................................................................................................................................................

2. A ké rel me zett en ge dély faj tá ja:

  Elvi épí té si en ge dély

  Épí té si en ge dély (épí té si en ge dély tõl való el té rés en ge dé lye zé se)

  Bon tá si en ge dély

  Hasz ná lat ba vé te li en ge dély

  Fenn ma ra dá si en ge dély

3. A ké re lem tár gya és an nak rö vid le írá sa:

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

  A ké re lem tár gyá val össze füg gés ben ko ráb ban ke let ke zett ha tó sá gi en ge dé lyek (ha tá ro za tok) meg ne ve zé se, szá ma, kel te:

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

4. A ter ve zõ(k)

  neve, címe, jo go sult sá gá nak iga zo lá sa:

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

5. Az épí té si mun ka (ha már is mert) fe le lõs mû sza ki ve ze tõ jé nek

  neve, címe, jo go sult sá gá nak iga zo lá sa:

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

6. Üzem ben tar tó meg ne ve zé se, címe:

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

7. Az en ge dé lye zé si el já rás költ sé gé nek vi se lõ je (neve, címe, adó szá ma, pénz for gal mi jel zõ szá ma):

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

8. A ki vi te le zés ter ve zett kez dé si és be fe je zé si idõ pont ja:

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

Dá tum: .....................................................

..............................................................
alá í rás”



Az informatikai és hírközlési miniszter
8/2006. (V. 17.) IHM

rendelete

az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló

szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekrõl  szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM

rendelet módosításáról

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 a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let (a továb biak ban: Ren -
de let) 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság
e ren de let alap ján – az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – 2008. jú ni us 30-ig ér vé nyes.”

(2) A Ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság
az 1. mel lék let 25. pont ja, 61–79. pont jai, va la mint a
41. pont te kin te té ben a Dél-Al föl di, a Dél-Du nán tú li, az
Észak-Al föl di, a Kö zép-Du nán tú li, a Közép-Magyar -
országi és a Nyu gat-Du nán tú li ré gi ók vo nat ko zá sá ban
2010. jú ni us 30-ig ér vé nyes.”

2.  §

A Ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te e ren de let
1–2. mel lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
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1. melléklet a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let hez

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények
a szakképesítés és a régió feltüntetésével

1.

41. OK-TAT-60 Kft.
3000 Hat van, Ba las si Bál int út 1.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di
Dél-Du nán tú li
Észak-Al föl di
Észak-Ma gyar or szá gi
Kö zép-Du nán tú li
Közép-Magyaror szági
Nyu gat-Du nán tú li

2.

61. Kereskedõk, Vállalkozók
Békés Megyei Szervezete

54 8409 01
33 4641 01

Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di

62. Károly Róbert Fõiskola
Fel nõtt kép zé si  Osztály
3200 Gyön gyös, Mát rai út 36.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi

63. sPrin ter Stú dió Kft.
3300 Eger, Szé che nyi u. 58.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai mû sze rész
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi

64. Szol no ki Fõ is ko la
5000 Szol nok, Ady End re út 9.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

Észak-Al föl di



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

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di

66. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Dél-Al föl di

67. Kem pe len Far kas Ügy vi te li
Ala pít vá nyi Kö zép is ko la
2900 Ko má rom, Fri gyes tér 2–3.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Kö zép-Du nán tú li

68. Ne u mann Já nos Kö zép is ko la
és Kol lé gi um
3300 Eger, Rá kó czi út 48.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

Észak-Ma gyar or szá gi

69. Apor Vil mos Ka to li kus Is ko la köz pont
9024 Gyõr, Pát zay Pál u. 46.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Nyu gat-Du nán túl

70. SZÁMALK Ok ta tá si és
In for ma ti kai Rt.
1115 Bu da pest, Ete le út 68.

52 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
54 4641 03
54 4641 02
54 4641 01
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
In for ma ti kus (Rend szer in for ma ti kus)
In for má ció rend szer-szer ve zõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Kö zép-Ma gyar or szá gi

71. Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la
5200 Tö rök szent mik lós,
Al má sy út 50.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

Észak-Al föl di

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

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi

73. INFORM-ADÓ Ok ta tó és Szol gál ta tó
Kor lá tolt Fe le lõ sé gû Tár sa ság
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók Béla u. 53.

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) Észak-Ma gyar or szá gi

74. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

Dél-Al föl di
Észak-Al föl di
Dél-Du nán tú li
Nyu gat-Du nán tú li
Kö zép-Ma gyar or szá gi
Kö zép-Du nán tú li
Észak-Ma gyar or szá gi

75. Ga lamb Jó zsef Szak kö zép is ko la
6900 Makó, Szép u. 2–4.

33 4641 01
52 4641 03
31 4641 01
52 4641 05

54 4641 03
54 4641 04

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ
 és üze mel te tõ
In for ma ti kus (rend szer in for ma ti kus)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

Dél-Al föl di

76. TRIVIUM Ala pít vá nyi
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la
3200 Gyön gyös,
Kõ rö si Cso ma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04

54 4641 05
54 8409 01
54 8409 01

In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó
Mul ti mé dia-fe i lesz tõ

Észak-Ma gyar or szá gi
Észak-Al föl di
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77. SZÉV Szá mí tás tech ni kai
és Ok ta tá si Kft.
3530 Mis kolc, Gör gey u. 24.

54 4641 01
54 4641 03

54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
In for ma ti kus (a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

Észak-Ma gyar or szá gi

78. Ve ress Fe renc Szak kép zõ Is ko la
4220 Haj dú bö ször mény,
Enyin gi T. B. u. 5/A

33 4641 01
52 4641 03
54 4641 01

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

Észak-Al föl di

79. Eöt vös Lo ránd Mû sza ki Kö zép is ko la
és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár, Páz mány P.

54 4641 07

54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
52 4641 05

54 4641 03

34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM te eve zõ,
do ku men tá ció ke ze lõ in for ma ti kus
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ
és üze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)
PLC-prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

Dél-Du nán tú li

”

2. melléklet a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let hez

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére – régiók szerint – feljogosított intézmények
a szakképesítések feltüntetésével

1.

[I. Dél-Al föld-ré gió]

13. Kereskedõk, Vállalkozók
Békés Megyei Szervezete

54 8409 01
33 4641 01

Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

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

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

15. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

16. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

17. Ga lamb Jó zsef Szak kö zép is ko la
6900 Makó, Szép u. 2–4.

33 4641 01
52 4641 03
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
54 4641 04

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
In for ma ti kus (rend szer in for ma ti kus)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

18. OK-TAT-60 Ok ta tá si,
Szer ve zé si és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
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2.
[II. Dél-Du nán túl ré gió]

13. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

15. Eöt vös Lo ránd Mû sza ki Kö zép is ko la és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár, Páz mány P.

54 4641 07

54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM te rve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
in for ma ti kus
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
PLC-prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

3.
[III. Észak-Al föld ré gió]

12. Szol no ki Fõ is ko la
5000 Szol nok, Ady End re út 9.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

13. Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la
5200 Tö rök szent mik lós, Al má sy út 50.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

15. TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kõ rö si Cso ma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04
54 4641 05
54 8409 01

In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó
Mul ti mé dia-fe i lesz tõ

16. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

17. Ve ress Fe renc Szak kép zõ Is ko la
4220 Haj dú bö ször mény, Enyin gi T. B. u. 5/A

33 4641 01
52 4641 03
54 4641 01

Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
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4.
[IV. Észak-Ma gyar or szág ré gió]

14. Károly Róbert Fõiskola
Fel nõtt kép zé si Osz tály
3200 Gyön gyös, Mát rai út 36.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

15. sPrin ter Stú dió Kft.
3300 Eger, Szé che nyi u. 58.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
In for ma ti kai mû sze rész
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

16. Ne u mann Já nos Kö zép is ko la és Kol lé gi um
3300 Eger, Rá kó czi út 48.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

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

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

18. INFORM-ADÓ Ok ta tó és Szol gál ta tó Kor lá tolt
Fe le lõ sé gû Tár sa ság
3561 Fel sõ zsol ca, Bar tók Béla u. 53.

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

19. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

20. TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kõ rö si Cso ma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04
54 4641 05
54 8409 01

In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó
Mul ti mé dia-fe i lesz tõ

21. SZÉV Szá mí tás tech ni kai és Ok ta tá si Kft.
3530 Mis kolc, Gör gey u. 24.

54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
In for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
Szá mí tás tech ni kai  szoft verüze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

5.
[V. Kö zép-Du nán túl ré gió]

12. Kem pe len Far kas Ügy vi te li Ala pít vá nyi
Kö zép is ko la
2900 Ko má rom, Fri gyes tér 2–3.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

13. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. OK-TAT-60 Ok ta tá si,
Szer ve zé si és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
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6.

[VI. Kö zép-Ma gyar or szág ré gió]

25. SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.
1115 Bu da pest, Ete le út 68.

52 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
54 4641 03
54 4641 02
54 4641 01
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
In for ma ti kus (Rend szer in for ma ti kus)
In for má ció rend szer-szer ve zõ
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

26. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

27. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

7.

[VII. Nyu gat-Du nán túl ré gió]

12. Apor Vil mos Ka to li kus Is ko la köz pont
9024 Gyõr, Pát zay Pál u. 46.

52 4641 03
33 4641 01

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

13. PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó,
Ok ta tó és Ki adó Zrt.
1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

14. OK-TAT-60 Ok ta tá si, Szer ve zé si
és Szol gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)
Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

”
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Az informatikai és hírközlési miniszter
9/2006. (V. 17.) IHM

rendelete

a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus
hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl
és felkészülési feladataik meghatározásáról  szóló
24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek l) pont -
jában, va la mint a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény
(a továb biak ban: Pt.) 53.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A vé del mi fel ada tok ban részt vevõ elekt ro ni kus hír köz -
lé si, il let ve pos tai szol gál ta tók ki je lö lé sé rõl és fel ké szü lé si 
fel ada ta ik meg ha tá ro zá sá ról  szóló 24/2004. (VIII. 16.)
IHM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. mel lék le te e ren de let
mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 2. mel lék le té nek 68. és 80. sora ha tá -
lyát vesz ti.

Bu da pest, 2006. má jus 15.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter



Melléklet a 9/2006. (V. 17.) IHM rendelethez

1. Az R. 2. mel lék le té nek 12. pont ja a kö vet ke zõ 12/a. al pont tal egé szül ki:

„12/a. BUDAPEST Slá ger Rá dió Slá ger Rá dió Rt.
1011 Bu da pest, Fõ u. 14–18. VI. em.”

2. Az R. 2. mel lék le té nek 17. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17. DUNAÚJVÁROS Rá dió 24 Pen ta fon-Pen ta Rá dió Kft.
2400 Du na új vá ros, Tán csics Mi hály u. 1/A”

3. Az R. 2. mel lék le té nek 20. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„20. ESZTERGOM Klub rá dió Klub rá dió Rt.
1037 Bu da pest, Bo kor u. 1-5.”

4. Az R. 2. mel lék le té nek 30. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„30. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY VIP Rá dió Cer vi nus Szol gál ta tó Kft.,
5540 Szar vas, Sza bad ság u. 30.”
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A pénzügyminiszter
15/2006. (V. 17.) PM

rendelete

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság

központi költségvetéssel történõ elszámolásának
részletes szabályairól  szóló 16/1998. (V. 20.) PM

rendelet módosításáról

A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság ról és
a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról
 szóló, több ször mó do sí tott 1994. évi XLII. tör vény
26.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság és a
Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság köz pon ti
költ ség ve tés sel tör té nõ el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 16/1998. (V. 20.) PM ren de let (a továb biak -

ban: R.) 4.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az Exim bank az ex port hi tel re, re fi nan szí ro zá si hi -
tel re, ex port kö ve te lé sek hez adott meg elõ le ge zés re, en ged -
mé nye zés re és le szá mí to lás ra (a továb biak ban: ügy let) vo -
nat ko zó an szer zõ dé sen ként meg ál la pít ja a szer zõ dé sek – a
hi tel in té ze tek és pénz ügyi vál lal ko zá sok éves be szá mo ló -
ké szí té si és könyv ve ze té si sa já tos sá ga i ról  szóló 250/2000. 
(XII. 24.) Korm. ren de let 2.  §-ának 36. pont ja sze rin ti – fix
ka mat láb bal szá mí tott, tárgy ne gyed év ben idõ ará nyo san
járó ka ma to kat, va la mint a – Exim bank Korm. ren de let
3.  §-ának a) pont já ban sze rep lõ, ne gyed évek re jó vá ha -
gyott – bá zis költ sé gek al kal ma zá sá val szá mí tott, azo nos
idõ szak ra vo nat ko zó össze get. Amennyi ben a bá zis költ sé -
gek al kal ma zá sá val szá mí tott összeg na gyobb az idõ ará -
nyo san járó ka mat nál, a kü lön bö zet a ki egyen lí té si igény a
köz pon ti költ ség ve tés sel szem ben, el len ke zõ eset ben be fi -
ze té si kö te le zett ség a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra.

(4) Az ügy le tek re szer zõ dé sen ként meg ál la pí tott kü lön -
bö ze te ket a tárgy ne gyed év utol só mun ka nap ján ér vé nyes,
hi va ta lo san köz zé tett MNB de vi za ár fo lyam al kal ma zá sá -
val az Exim bank fo rint ra át szá mít ja, és azok össze sí té se -
ként ki mu ta tott fo rint össze get ren de zi a költ ség ve tés sel az
(5)–(6) be kez dés ben fog lal tak sze rint.”



2.  §

Az R. 4.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Az Exim bank Korm. ren de let sze rin ti bá zis költ ség
meg ha tá ro zá sá nál a ne gyed éves el szá mo lás a meg elõ zõ
há rom hó nap ban ér vé nye sült, az adott de vi za nem re vo nat -
ko zó 6 havi LIBOR (lon do ni bank kö zi ka mat láb) át la gá -
nak figye lembe véte lével tör té nik. Az át la go lás nál al kal -
ma zott LIBOR a REUTERS LIBOR01 és a REUTERS
FRASETT ol da lán na pon ta meg je le nõ fix in gek át la ga
a leg kö ze leb bi 1/16-ra fel ke re kít ve.

(7) Amennyi ben az Exim bank Zrt. meg ál la pít ja, hogy
a ka mat ki egyen lí té si rend szer be be vont ügy let a fu tam idõ
alatt tör té nõ vál to zá sok  miatt nem fe le l meg az Exim bank
Korm. ren de let ben elõ írt fel té te lek nek, az Exim bank a vál -
to zás tu do má sá ra ju tá sát köve tõen az adott ügy let vo nat -
ko zá sá ban a ka mat ki egyen lí té si rend szer ben a költség -
vetéssel nem szá mol hat el.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A Me hib Zrt. a ju ta lék fo lyó sí tá sá hoz a 7.  § (3) be -
kez dés sze rin ti át uta lást kö ve tõ hó nap 15. mun ka nap já ig
a PM szá má ra a 7. szá mú mel lék let sze rint je len tést ké szít,
ame lyet egy ide jû leg meg küld a Ma gyar Ál lam kincs tár
szá má ra, és a (2) be kez dés sze rint szá mí tott ju ta lé kot
igény li a PM-tõl a 10032000-01457058 Egyéb pénz ügyi
el szá mo lá sok ki adá si szám lá ról. A PM az igény lés be ér ke -
zé sé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül meg kül di a
 Magyar Ál lam kincs tár ré szé re a ju ta lék össze gét tartal -
mazó utal ványt.”

4.  §

Az R. 7.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„7.  § (1) A Me hib Zrt. ne gyed éven ként ki mu ta tást
 készít a kár kint lé võ sé gi ál lo mány ról, és er rõl a 6. szá mú
mel lék let ben sze rep lõ mó don, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
15-éig je len tést küld a PM-nek és a Ma gyar Ál lam kincs -
tár nak. A kár kint lé võ ség ál lo má nyá nak fo rint ér té két a
 negyedév utol só nap ján ér vé nyes, MNB ál tal köz zé tett
 hivatalos de vi za ár fo lya mon is meg kell ál la pí ta ni.

(2) A Me hib Zrt. a 7. szá mú mel lék let sze rint ne gyed -
éven ként je len tést ké szít a kár kint lé võ ség meg té rü lé se és
a hoz zá kap cso ló dó el szá mo lá sok ala ku lá sá ról. A je len tést 
a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. mun ka nap já ig meg -
kül di a PM-nek és a Ma gyar Ál lam kincs tár nak.”

5.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(3) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel -
lék le te lép.

(4) Az R. 7. szá mú mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és ren del ke zé se it elõ ször a ha tály ba lé pést kö ve tõ
elsõ el szá mo lá si idõ szak ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az R. I. Fe je ze té nek cí mé ben a „Ma gyar Export-

 Import Bank Rész vény tár sa ság ra” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Ex port-Im port Bank Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság ra” szö veg rész lép, az R. 1.  §-ában a „Ma gyar 
Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság” szö veg rész he lyé -
be „Ma gyar Ex port-Im port Bank Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság” szö veg rész lép; az R. 1. szá mú mel lék -
lete 1. és 2. szá mú táb lá za ta i nak, va la mint 2. szá mú mel lék-
 le te 1–3. szá mú táb lá za ta i nak cí mé ben az „Exim bank Rt.”
szö veg rész he lyé be az „Exim bank Zrt.” szö veg rész lép;

b) az R. II. Fe je ze té nek cí mé ben „Ma gyar Ex port hi tel
Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ra” szö veg rész he lyé be
„ Magyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság ra” szö veg rész lép, az R. 5.  § (1) be kez dé sé -
ben a „Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság
(a továb biak ban: Me hib Zrt.)” szö veg rész he lyé be
„ Magyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság (a továb biak ban: Me hib Zrt.)” szö veg rész
lép; az R. 5.  § (2)–(5) be kez dé se i ben, 6–8.  §-ai ban a
„ Mehib Rt.” szö veg rész he lyé be a „Me hib Zrt.” szö veg -
rész lép; az R. 10.  §-ában a „Me hib Rt.-nek” szö veg rész
he lyé be a „Me hib Zrt.-nek” szö veg rész lép; az R. 3. szá mú
mel lék le te elsõ be kez dé sé ben és 7–8. szá mú táb lá za ta i nak
cí mé ben, a „Me hib Rt.” szö veg rész he lyé be a „Me hib
Zrt.” szö veg rész lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 9.  §-a, va la mint 9. szá mú mel lék le te.

7.  §

(1) Az Exim bank a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész -
vény tár sa ság ka mat ki egyen lí té si rend sze ré rõl  szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se,
11/A.  §-ának (13) be kez dé se, a Me hib Rt. a Ma gyar Ex -
port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ál tal a köz pon ti költ -
ség ve tés ter hé re, a Kor mány kész fi ze tõ ke zes sé ge mel lett
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vál lal ha tó nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá sok feltéte -
leirõl  szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. ren de let 8.  §-ának
(2) be kez dé se b) pont ja ha tá lya alá tar to zó ügy le tek vo nat -
ko zá sá ban az Eu ró pai Bi zott ság jó vá ha gyá sá nak kéz hez -
vé te lé ig a köz pon ti költ ség ve tés sel nem szá mol hat el, és
ezen ügy le tek re a je len ren de let ben elõ írt adat szol gál ta tá si 
kö te le zett sé gük nem áll fenn.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ, az Eu ró pai Bi zott ság
ré szé rõl tör té nõ jó vá ha gyás alatt a kö vet ke zõt kell ér te ni:
a Bi zott ság nak a tag ál la mok hoz cím zett köz le mé nye
az EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a Szer zõ dés 92. és 93. cik ké nek a rö vid le já ra tú
export hitelek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó al kal ma zá sá ról
(HL C 281. szám, 1997. 9. 17., 4. o.) 2.5. és 4.4. pont ja
 szerinti jó vá ha gyás, te kin tet be véve

a) a Bi zott ság nak a tag ál la mok hoz cím zett köz le mé -
nyét az EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel mé -
ben, a Szer zõ dés 92. és 93. cik ké nek a rö vid le já ra tú ex -
port hi tel-biz to sí tás ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló köz le -
mény mó do sí tá sá ról (HL C 217. szám, 2001. 8. 2., 2. o.);

b) a Bi zott ság nak a tag ál la mok hoz cím zett közle -
ményét az EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel -
mé ben a Szer zõ dés 92. és 93. cik ké nek a rö vid le já ra tú
 exporthitel-biztosításra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
 közlemény mó do sí tá sá ról (HL C 325. szám, 2004. 12. 11.,
12. o.);

c) a Bi zott ság nak a tag ál la mok hoz cím zett közle -
ményét az EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel -
mé ben a Szer zõ dés 92. és 93. cik ké nek a rö vid le já ra tú
 exporthitel-biztosításra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló köz -
le mény mó do sí tá sá ról (HL C 325. szám, 2005. 12. 22.,
22. o.).

8.  §

Az Exim bank az e ren de let hatályba lépését kö ve tõ elsõ
el szá mo lá si idõ szak ban, az R. 4.  § (5)–(7) be kez dé se i ben
fog lal tak sze rint ren de zi a költ ség ve tés sel azt a kamat -
kiegyenlítési igényt, il let ve be fi ze té si kö te le zett sé get,
amely a 2005. év ne gye dik ne gyed évé ben, il let ve a 2006.
év elsõ ne gyed évé ben ka mat fi ze té si ese dé kes sé gû ügy le -
tek hez kap cso ló dik, és amit az e ren de let hatályba lépését
meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó el szá mo lá sok alap ján a
költ ség ve tés sel pén zü gyi leg nem ren de zett.

Bu da pest, 2006. má jus 11.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 15/2006. (V. 17.) PM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 4. szá mú, Ne gyed éves je len tés az Exim bank Rt. ka mat ki egyen lí té si igé nyé rõl és be fi ze -
té si kö te le zett sé gé rõl címû táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

„4. számú táblázat

Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítési igényérõl
és befizetési kötelezettségérõl

............. év ......... ne gyed évi

Sor szám Szer zõ dés szá ma Ki egyen lí té si igény
össze ge (Ft)

Be fi ze té si kö te le zett ség
össze ge (Ft)

Össze sen

Össze sen sor ból:
2 éven túli fu tam ide jû ügy le tek
2 éven be lü li fu tam ide jû ügy le tek



Össze sen sor ból:
ex port hi tel
re fi nan szí ro zá si hi tel
ex port kö ve te lé sek hez adott
meg elõ le ge zés
en ged mé nye zés
le szá mí to lás

Dá tum: ......................................................................

Ké szí tet te: .................................................................

.................................................................
cég sze rû alá írás”

2. melléklet a 15/2006. (V. 17.) PM rendelethez

Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 2. szá mú, Fe de zet be vett biz to sí tá si ál lo mány címû táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ
 táblázat lép:

„2. szá mú táb lá zat

Fedezetbe vett biztosítási állomány

 Ér ték: M Ft, E USD

Or szág

Le já rat (év)

Össze senTárgy év
I., II., III.,

IV. ne gyed év

Tárgy évet
kö ve tõ év

Tárgy évet
kö ve tõ

má so dik év

Tárgy évet
kö ve tõ

har ma dik év

Tárgy évet
kö ve tõ

ne gye dik év

Tárgy évet
kö ve tõ

ne gye dik év
után

Mó do za ton ként

Össze sen:

Dá tum: ......................................................................

Ké szí tet te: .................................................................

.....................................................................
cég sze rû alá írás”
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3. melléklet a 15/2006. (V. 17.) PM rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 16/1998. (V. 20.) PM ren de let hez

Kárkintlévõségi állomány ......... év ...... negyedév

Ügy fél Or szág
Biz to sí tá si
köt vény
szá ma

A köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ kár kint lé võ ség
Me hib Zrt. nyil ván tar tá sa sze rin ti

5 osz lop ból a jog elõ -
dök tõl át vett biz to sí tá si

szer zõ dé sek alap ján
ke let ke zett kár kint lé võ -

sé gek össze ge

össze ge
össze sen

eb bõl: ere de ti
le já ra tatõke ka mat

Ft USD Ft USD Ft USD (év) USD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mó do za ton ként

Össze sen:

Dá tum: .....................................................................
Ké szí tet te: ................................................................

..................................................................
cég sze rû alá írás”

4. melléklet a 15/2006. (V. 17.) PM rendelethez

Az R. 7. szá mú mel lék le té nek 1. szá mú Kár meg té rü lés el szá mo lá sa ......... év ......... ne gyed év címû táb lá za ta he lyé be
a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

„1. számú táblázat

Kármegtérülés elszámolása
.... év ......... negyedév

Ügy fél Or szág
Biz to sí tá si

 szerzõdés szá ma

Ár fo lyam
Kár meg té rü lés

össze ge

Eb bõl: Kár fi ze tés
össze getõke ka mat

Ft/USD Ft USD Ft USD Ft USD Ft USD

Mó do za ton ként

Össze sen:

Dá tum: .....................................................................
Ké szí tet te: ................................................................

.....................................
cég sze rû alá írás”
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Az európai ügyekért felelõs
tárca nélküli miniszter, a gazdasági

és közlekedési miniszter,
a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter, a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter,

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint a regionális fejlesztésért

és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter

5/2006. (V. 17.)
TNM–GKM–FMM–FVM–KvVM–TNM

együttes rendelete

az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott 
operatív programok és a Kohéziós Alap támogatási

döntéshozatalában részt vevõk, valamint
a támogatások felhasználásával való elszámolást

végzõ személyek vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége lebonyolításának részletes rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 124. § (7) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:

a) azon sze mé lyek re, akik az Eu ró pai Unió struk tu rá lis
alap ja i ból fi nan szí ro zott ope ra tív prog ra mok és a Kohé -
ziós Alap tá mo ga tá si dön tés ho za ta lá ban vagy a támoga -
tások fel hasz ná lá sá val való el szá mo lást vég zõ el já rás ban
vesz nek részt;

b) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
sze rin ti ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó sá gok ra és a Ko hé -
zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság ra (a továb biak ban: irá nyí tó
 hatóság), il let ve a struk tu rá lis alap köz re mû kö dõ szerve -
zetekre és a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve ze tek re
(a továb biak ban: köz re mû kö dõ szer ve zet; az irá nyí tó ha tó -
ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet a továb biak ban együtt:
Szer ve zet).

(2) Az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je a hely szí ni el len õr zést
vég zõ sze mély szá má ra va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé get ír hat elõ.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

A je len ren de let al kal ma zá sá ban

a) tá mo ga tá si dön tés ho za tal: a struk tu rá lis ala pok
és a Ko hé zi ós Alap ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM
együt tes ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban
meg ha tá ro zott, va la mint a 19.  § (1) és (3) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott bi zott ság ban ki fej tett te vé keny ség;

b) el szá mo lást vég zõ el já rás: a struk tu rá lis ala pok
és a Ko hé zi ós Alap ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM
együt tes ren de let 33.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 tevékenység.

A nyilatkozattételi eljárás

3.  §

(1) A va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség re vonat -
kozó el já rás le foly ta tá sa a Szer ve zet ve ze tõ jé nek fel ada ta,
aki e fel adat kö rét – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – nem ru ház hat ja át.

(2) Amennyi ben a Szer ve zet köz igaz ga tá si szerv ke re té -
ben mû kö dik, a Szer ve zet ve ze tõ je az el já rás le bo nyo lí tá -
sát a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ál tal e fel adat kör
el lá tá sá ra ren delt szer ve ze ti egy ség re ru ház hat ja. Eb ben az 
eset ben a Szer ve zet ve ze tõ jé nek fel ada ta a tá mo ga tá si
dön tés ho za tal ban vagy az el szá mo lást vég zõ el já rás ban
köz re mû kö dõ sze mé lyek név so rá nak a szer ve ze ti egy ség
ré szé re tör té nõ át adá sa.

4.  §

A tá mo ga tá si dön tés ho za tal ban vagy az el szá mo lást
vég zõ el já rás ban köz re mû kö dõ sze mély ré szé re az e te vé -
keny ség vég zé sé re irá nyu ló jog vi szonyt lé te sí tõ ok irat ban
elõ kell írni

a) az Áht. 11/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 vagyonnyilatkozat-tételi kö te le zett sé get;

b) hogy mely sze mé lyek re vo nat ko zó an áll fenn a hoz -
zá tar to zói va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség;

c) a kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé -
nyét.
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5.  §

(1) A kö te le zett ál tal ki töl tött va gyonnyi lat ko za tot, az
Áht. 11/A.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, sze mé lyes
és va gyo ni ada tok ke ze lé sé re tör té nõ fel ha tal ma zás sal
együtt an nak a Szer ve zet nek a ve ze tõ jé hez kell be nyúj ta ni, 
aki a te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló jog vi szonyt lé te sí tõ
ok ira tot alá ír ta.

(2) A Szer ve zet ve ze tõ je a hoz zá be nyúj tott va gyon nyi -
lat ko zat ke ze lé sé re és to váb bi fel dol go zá sá ra vo nat ko zó an 
– az Áht. 11/A.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – a Szer ve zet fel ügye le tét el lá tó köz igaz ga tá si
szerv ben meg ál la pí tott sza bá lyok sze rint kö te les el jár ni.

6.  §

(1) Az Áht. 11/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
har minc na pos nyi lat ko zat té te li ha tár idõ el mu lasz tá sa ese -
tén a Szer ve zet ve ze tõ je a kö te le zett ség tel je sí té sé re tör -
ténõ, az Áht. 11/A.  § (4) be kez dés sze rin ti, írás be li fel szó -
lí tást kö te les a mu lasz tó nak meg kül de ni az zal a figyel -
meztetéssel, hogy kö te le zett sé ge tel je sí té sé ig nem ve het
részt a tá mo ga tá si dön tés ho za tal ban vagy az el szá mo lást
vég zõ el já rás ban. A pót ha tár idõ a fel szó lí tás kéz hez vé te lét 
kö ve tõ na pon kez dõ dik.

(2) A kö te le zett ség tel je sí té sé re tör té nõ fel szó lí tás ban
meg ál la pí tott har minc na pos pót ha tár idõ ered mény te len
 eltelte ese tén a te vé keny sé gek vég zé sé re irá nyu ló jog vi -
szonyt lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott jog kör egy ol da lú
vissza vo ná sá ról a jog vi szonyt lét re ho zó do ku men tum
 aláírója ér te sí ti a mu lasz tót.

Átmeneti és záró rendelkezések

7.  §

(1) A je len ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hat va na dik
 napon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ,

 vagyonnyilatkozat-tétellel kap cso la tos ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

(2) A fo lya mat ban lévõ ügyek ben a nyi lat ko zat té te lé re
nyit va álló ha tár idõt a ren de let hatályba lépésének nap já tól
kell szá mí ta ni.

(3) A ren de let ha tá lya alá tar to zó, de vagyonnyilatko -
zatot még nem tett sze mé lye ket a Szer ve zet ve ze tõ je kö te -
les a va gyon nyi lat ko zat té te lé vel kap cso la tos nyom tat vá -
nyok kal el lát ni.

(4) Az érin tett irá nyí tó ha tó sá gok és köz re mû kö dõ szer -
ve ze tek e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap já ig kö te le sek
a va gyon nyi lat ko zat té te lé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat el já rás rend jük be be épí te ni.

(5) A je len ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény 22/A–22/B.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek, a va gyon -
nyi lat ko zat té te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé sé rõl, az ab ban fog -
lalt ada tok vé del mé rõl, va la mint a Köz szol gá la ti El len õr -
zé si Hi va tal szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl és az el len õr zé si
el já rás le foly ta tá sá ról  szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm.
ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 137/2005. (VII. 15.)
Korm. ren de let vo nat ko zó sza bá lyai az irány adók.

Bu da pest, 2006. má jus 11.

Dr. Ba ráth Ete le s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,

eu ró pai ügye kért fe le lõs gaz da sá gi és köz le ke dé si
 tár ca nél kü li miniszter mi nisz ter

Csiz már Gá bor s. k., Gráf Jó zsef s. k.,

fog lal koz ta tás po li ti kai föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
és mun ka ügyi mi nisz ter mi nisz ter

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k., Dr. Kol ber Ist ván s. k.,

kör nye zet vé del mi re gi o ná lis fej lesz té sért
és víz ügyi mi nisz ter  és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
17/2006. (V. 17.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyi ren del ke zé sek alkot -
mány elle nességének utó la gos vizs gá la ta tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi
CXXV. tör vény 91.  § (1) be kez dé se e) pont já nak „he lyi
ön kor mány za ti” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt
2006. de cem ber 31-ével meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tés után a ren del ke zés a kö vet ke zõ szö -
veg gel ma rad ha tály ban: „91.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a
Kor mány, hogy [...] e) ren de let ben ál la pít sa meg a fia tal
há za sok, a több gyer me kes csa lá dok és más arra rá szo rul -
tak mél tá nyol ha tó igé nyû ott hon hoz ju tá sá hoz szük sé ges
tá mo ga tás, va la mint hi te lek ka mat tá mo ga tá sá nak mód ját,
to váb bá ezek rész le tes sza bá lya it.”

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a la kás cé -
lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
ren de let 1.  § (2) be kez dés h) pont ja és 23.  §-a alkot mány -
elle nes, ezért azo kat 2006. de cem ber 31-ével meg sem mi -
sí ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság a Fel sõ zsol ca Vá ros Ön kor -
mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek 12/2000. (VI. 23.) szá -
mú ön kor mány za ti ren de le té nek a 14/2000. (X. 6.) szá mú
ren de let tel meg ál la pí tott 3.  § (2) be kez dé sé nek „- az igé -
nyelt tá mo ga tás leg alább 5%-ával, mint havi vég re haj tás
alá von ha tó jö ve de lem mel ren del ke zik” szö veg ré sze
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ je – mi u tán a kép vi se lõ-tes tü let az e tárgy -

ban tett tör vényességi ész re vé te lé vel nem ér tett egyet –
kez de mé nyez te az Al kot mány bí ró ság nál Fel sõ zsol ca
 Város Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek 12/2000.
(VI. 23.) szá mú ön kor mány za ti ren de le te (a továb biak ban: 
Ör.) 14/2000. (X. 6.) szá mú ren de let tel (a továb biak ban:
Örm.) meg ál la pí tott 3.  § (2) be kez dé sé nek „– az igé nyelt
tá mo ga tás leg alább 5%-ával, mint havi vég re haj tás alá
von ha tó jö ve de lem mel ren del ke zik” szö veg ré sze alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és a szö veg rész meg -
sem mi sí té sét. In dít vá nyá ban fel ve tet te, hogy a meg sem -
mi sí tés so rán az Al kot mány bí ró ság mér le gel je a meg sem -
mi sí te ni kért jog sza bály hely „ex tunc” ha tá lyon kí vül he -
lye zé sét mind a jog biz ton ság, mind az érin tett jog ala nyok
ki e mel ten fon tos ér de ké re te kin tet tel.

Az Ör. meg al ko tá sa után, an nak tör vényességi el len õr -
zé se so rán a hi va tal ve ze tõ tör vényességi ész re vé telt tett,
me lyet a kép vi se lõ-tes tü let rész ben el fo gad va al kot ta meg
az Örm.-t. Az Örm. 8.  §-a azon ban a tá mo ga tá si fel té te lek
olyan ki egé szí té sét ik tat ta be az Ör. 3.  § (2) be kez dé sé be,
egy faj ta va gyo ni cen zus be ve ze té sé vel, me lyek a hi va tal -
ve ze tõ sze rint el len té te sek a jog al ko tá si fel ha tal ma zást tar -
tal ma zó ma ga sabb szin tû jog sza bállyal, az ak kor még ha -
tá lyos 106/1988. (XII. 26.) MT ren de let tel.

E miatt a hi va tal ve ze tõ is mé telt tör vényességi ész re vé -
telt tett, mely ben fel hív ta a kép vi se lõ-tes tü let fi gyel mét
arra, hogy a la kás cé lú tá mo ga tá sok ról  szóló 106/1988.
(XII. 26.) MT ren de let (a továb biak ban: MTr.) 10.  §
(2) be kez dé se alap ján a he lyi ön kor mány zat az MTr. 10.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kü lön bö zõ la kás hoz ju tá -
si cé lok ra nyújt ha tó ön kor mány za ti tá mo ga tá sok oda íté -
lés nek fel té te le it ki zá ró lag rá szo rult ság ra te kin tet tel ál la -
pít hat ja meg, az Örm.-ben meg ál la pí tott fel té tel azon ban
nem ilyen. A kép vi se lõ-tes tü let a tör vényességi ész re vé tel -
lel nem ér tett egyet, ezért a hi va tal ve ze tõ az Alkotmány -
bírósághoz for dult, a kér dé ses jog sza bály hely meg sem mi -
sí té se ér de ké ben.

2. A hi va tal ve ze tõ sze rint a kér dé ses jog sza bály hely
két ok ból is alkotmányelle nes.

Egy részt a jog al ko tá si fel ha tal ma zás ke re te in való túl lé -
pés  miatt. Az Ör. és az Örm. meg al ko tá sa kor ha tá lyos
MTr. a he lyi tá mo ga tá si for mák oda íté lé sé nek he lyi fel té -
te lei meg ha tá ro zá sa so rán csak a rá szo rult sá gi el vet en ge di 
fi gye lem be ven ni. A hi va tal ve ze tõ je lez te, hogy a la kás cé -
lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Kr.) idõ köz ben ha tá lyon kí vül
he lyez te az MTr.-t, de a Kr. 23.  § (2) be kez dé sé be fog lalt
jog al ko tá si fel ha tal ma zás szó sze rint meg egye zik a ko ráb -
bi elõ írással, ily mó don az ön kor mány za ti ren de let al ko tás
moz gás te re a rá szo rult sá got il le tõ en vál to zat lan ma radt.
Amint az in dít vány ból ki de rül, a kép vi se lõ-tes tü let tu da tá -
ban volt a ren de let al ko tá si fel ha tal ma zás rá szo rult sá gi elv
ál ta li kor lá to zott sá gá nak, de ezt a kö ve tel ményt prak ti kus
okok ból (az ön kor mány za ti pénz esz köz vissza fi ze té sé nek
ga ran tá lá sa cél já ból) fi gyel men kí vül hagy ták. A kép vi se -
lõ-tes tü let te hát túl lép te a jog al ko tá si fel ha tal ma zás ke re -
te it, ezért a vizs gá lat alá vont ren del ke zés az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé be is üt kö zik.
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Az alkot mány elle nesség má sik oka ként azt je löl te meg
a hi va tal ve ze tõ, hogy az Ör. 3.  § (2) be kez dé sé nek az Örm. 
ál tal meg ál la pí tott szö ve ge, az Al kot mány 70/A.  §-ának a
diszk ri mi ná ció ti lal mát ki mon dó elõ írásait is sér ti. Meg -
gyõ zõ dé se sze rint az ál ta la ész re vé te le zett ren de le ti sza -
bály meg fe le lõ al kot má nyos in dok nél kül tesz kü lönb sé get 
a jog ala nyok kö zött, mely nek kö vet kez té ben hát rá nyos
hely zet be ke rül nek azok az igény lõk, akik nem ren del kez -
nek az igé nyelt tá mo ga tás leg alább 5%-ával, mint havi
vég re haj tás alá von ha tó jö ve de lem mel. A kü lönb ség té telt
a miatt is alkot mány elle nesnek tart ja, hogy az egy aránt vo -
nat ko zik a vissza té rí ten dõ és a vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tá sok ra (hi szen az Ör.-ben a kö zös tá mo ga tá si fel té te lek
kö zött sze re pel), a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok nál
azon ban fo gal mi lag fel sem me rül het a vissza fi ze té si ké -
pes ség szük sé ges sé ge, amit az ön kor mány zat a ki fo gás olt
ren de le ti sza bály be ve ze té sé nek in do ka ként je lölt meg.

II.

Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„43.  § (2) A he lyi ön kor mány za ti jo go kat és kö te le zett -

sé ge ket tör vény ha tá roz za meg. Az ön kor mány zat ha tás -
kö ré nek jog sze rû gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze -
sül, jo gai vé del mé ben az ön kor mány zat az Al kot mány bí -
ró ság hoz for dul hat.”

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

A Kr. meg al ko tá sá ra fel ha tal ma zást tar tal ma zó, a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999.
évi CXXV. tör vény irány adó ren del ke zé se sze rint:

„91.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) ren de let ben sza bá lyoz za az ag rár gaz da sá gi cé lok hoz 

nyúj tan dó tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak, fel hasz ná lá sá nak, el -
len õr zé sé nek, va la mint a ren del te tés tõl el té rõ fel hasz ná lás
szank ci o ná lá sá nak sza bá lya it,

b) ren de let ben ál la pít sa meg a gaz dál ko dó szer ve ze tek
2000. évi egye di ter me lé si tá mo ga tá sa it és an nak fel hasz -
ná lá si sza bá lya it,

c) ren de let ben ál la pít sa meg a fel szá mo lá si el já rás alatt
lévõ vál lal ko zá sok va gyo ná nak meg vá sár lá sát elõ se gí tõ
tá mo ga tás sza bá lya it,

d) ren de let ben ál la pít sa meg az e tör vény 31.  §-a
(12) be kez dé sé ben meg ál la pí tott tar ta lék alap kép zé sé nek
és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it,

e) ren de let ben ál la pít sa meg a fia tal há za sok, a több -
gyer me kes csa lá dok és más arra rá szo rul tak mél tá nyol ha tó 
igé nyû ott hon hoz ju tá sá hoz szük sé ges he lyi ön kor mány -

za ti tá mo ga tás, va la mint hi te lek ka mat tá mo ga tá sá nak
mód ját, to váb bá ezek rész le tes sza bá lya it,

f) ren de let ben ál la pít sa meg a 36.  § sze rint vál lal ha tó
ag rár ke zes ség fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it.”

Az MTr.-nek az Ör. és az Örm. meg al ko tá sa kor ha tá lyos 
ren del ke zé sei:

„10.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok ka mat men tes köl -
csönt, ille tõ leg rész ben vagy egész ben vissza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tást nyújt hat nak a rá szo ru ló csa lá dok ré szé re a
la kó te lek, az új vagy hasz nált la kás meg szer zé sé hez, a la -
kás bõ ví té sé hez, fel újí tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz, a la kás cé lú
köl csön tör lesz tõ rész le te i nek, la kás bér le ti dí já nak meg fi -
ze té sé hez, vagy más, a la kás sal kap cso la tos költ ség vi se lé -
sé hez.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok ra nyújt ha -
tó he lyi tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te le it – az épí tés, a
szer ve zés és a meg szer zés mód já tól füg get le nül, ki zá ró lag
a rá szo rult ság ra te kin tet tel – a he lyi ön kor mány zat ren de -
let ben ál la pít ja meg.”

A Kr. je len leg ha tá lyos ren del ke zé sei:
„1.  § (2) Az e ren de let alap ján nyújt ha tó tá mo ga tá sok a

kö vet ke zõk: [...] h) te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal nyújt -
ha tó tá mo ga tás,”

„23.  § (1) Az ön kor mány za tok ka mat men tes köl csönt,
ille tõ leg rész ben vagy egész ben vissza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tást nyújt hat nak a rá szo ru ló csa lá dok ré szé re

a) la kó te lek, új vagy hasz nált la kás meg szer zé sé hez,
b) la kás bõ ví té sé hez, kor sze rû sí té sé hez, fel újí tá sá hoz,

fenn tar tá sá hoz,
c) la kás cé lú köl csön tör lesz tõ rész le te i nek, la kás lak bé -

ré nek meg fi ze té sé hez, vagy más, a la kás sal kap cso la tos
költ sé ge ik vi se lé sé hez.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok ra nyújt ha -
tó he lyi tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te le it – az épí tés, a
szer ve zés és a meg szer zés mód já tól füg get le nül, ki zá ró lag
a rá szo rult ság ra te kin tet tel – az ön kor mány zat ren de let ben
ál la pít ja meg.

(3) Ha a he lyi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély la kás -
épí té si ked vez ményt, illetõ leg fi a ta lok ott hon te rem té si tá -
mo ga tá sát vagy hi tel in té ze ti köl csönt vesz igény be, a he lyi 
tá mo ga tás össze gét a ked vez ményt vagy köl csönt fo lyó sí -
tó hi tel in té zet – jel zá log-hi tel in té zet ki vé te lé vel – út ján
kell nyúj ta ni.

(4) A fia tal há zas pár, ha ké rel mé re a szü le ten dõ gyer -
mek re te kin tet tel a ked vez ményt a hi tel in té zet ön ál ló köl -
csön ként elõ le gez te meg, de a gyer mek nem szü le tik meg,
és a tel jes össze gû tör lesz tés meg fi ze té se az adó sok szá má -
ra a meg él he té sü ket ve szé lyez tet né, úgy az ön kor mány zat -
tól a fenn ál ló tar to zás egy összeg ben vagy rész le tek ben
tör té nõ meg fi ze té sé hez ka mat men tes köl csönt, vagy a tar -
to zás tör lesz té sé hez a rá szo rult ság gal ará nyos tá mo ga tást
kér het.”

Az Ör. in dít vány ál tal érin tett sza bá lyai:
„3.  § (2) Tá mo ga tás ban csak az ré sze sít he tõ, aki
– vál lal ja, hogy a tá mo ga tást az en ge dé lye zett cél ra

hasz nál ja fel;
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– a tá mo ga tás vissza fi ze té sét szer zõ dés ben vál lal ja;
– a tá mo ga tás sal sa ját la kás hely ze tét ren de zi;
– la kás bõ ví tés, fel újí tás, kor sze rû sí tés ese tén a ter ve zõ, 

fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vagy a ki vi te le zõ ál tal ké szí tett elõ -
ze tes költ ség ve tés sel ren del ke zik;

– az igé nyelt tá mo ga tás leg alább 5%-ával, mint havi
vég re haj tás alá von ha tó jö ve de lem mel ren del ke zik.”

III.

1. A hi va tal ve ze tõ in dít vá nyá ban el sõd le ge sen azért ál -
lí tot ta az Ör. alkot mány elle nességét, mert az a fel ha tal ma -
zó, ma ga sabb szin tû jog sza bály ba (kor mány ren de let be) és
ez ál tal az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik. Az, 
hogy va la mely fel ha tal ma zás alap ján szü le tett he lyi ön -
kor mány za ti ren de let tény le ge sen üt kö zik-e a fel ha tal ma -
zó jog sza bály ba, csak a fel ha tal ma zó jog sza bály és a he lyi
ren de let egy ide jû vizs gá la ta út ján de rít he tõ ki.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint, ha az
alkot mány elle nesség vizs gá la ta az Al kot mány ban sza bá -
lyo zott jog for rá si hi e rar chia meg sér té sé re vo nat ko zik, az
Al kot mány bí ró ság a szo ros tár gyi össze füg gés okán ki ter -
jesz ti a vizs gá la tot arra is, hogy az in dít vánnyal érin tett
ala cso nyabb szin tû nor ma mel lett va jon a hi e rar chi á ban
fe let te álló és a vizs gá lat mér cé jé ül szol gá ló jog sza bá lyok
tar tal mi lag össz hang ban áll nak-e az Al kot mánnyal. Már
több ko ráb bi al kot mány bí ró sá gi el já rás ban elõ for dult,
hogy a leg al só szin tû jog sza bály for ma i lag el len té tes volt a 
fe let te ál ló val, de tar tal mi lag meg fe lelt az Al kot mány nak.
Ilyen eset ben a jog for rá si hi e rar chi á ban az in dít vány alap -
ján vizs gált jog sza bály és az Al kot mány kö zött el he lyez -
ke dõ jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés alkot mány -
elle nességére de rült fény. E vizs gá lat el vég zé se, azaz a tel -
jes hi e rar chi kus nor ma sor össz hang já nak vizs gá la ta ér de -
ké ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét ki ter jesz tõ en ér tel -
me zi. Így tör tént ez a 44/1992. (VII. 23.) AB ha tá ro zat ban
is (ABH 1992, 378.), ahol is a vizs gált fõ vá ro si ke rü le ti ön -
kor mány za ti ren de let he lyett, a szo ros tar tal mi össze füg -
gés okán szin tén vizs gá lat tár gyá vá tett, for má li san ma ga -
sabb ren dû mi nisz te ri ren de let egy ren del ke zé sét sem mi sí -
tet te meg az Al kot mány bí ró ság. Ugyan ezt az el vet kö vet te
az 58/1993. (XI. 23.) AB ha tá ro zat, mely ben az ere de ti leg
vizs gált ke rü le ti ön kor mány za ti ren de let he lyett a ma ga -
sabb szin tû MT ren de let egy szö veg ré sze ke rült meg sem -
mi sí tés re (ABH 1993, 503.) Ez zel a gya kor lat tal össz hang -
ban vizs gál ta az Al kot mány bí ró ság a 29/1995. (V. 25.)
AB ha tá ro zat ban nem csak az in dít vány ban tá ma dott ön -
kor mány za ti ren de le tet, ha nem ép pen azt a tör vényi ren -
del ke zést, amellyel az in dít vá nyo zó sze rint a he lyi ren de -
let el len té tes sza bá lyo zást tar tal maz – meg sért ve ez ál tal az
Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét –, majd a vizs gá lat
ered mé nye kép pen a tör vényi ren del ke zés tar tal mi alkot -
mány elle nességét meg ál la pít va meg sem mi sí tet te a ma ga -
sabb szin tû jog sza bá lyi ren del ke zést és el uta sí tot ta a he lyi
ren de let alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít ványt. (ABH 1995, 145.)

Ugyan ez az elv je len t meg nem zet kö zi kö te le zett ség be
üt kö zõ bel sõ jogi nor ma al kot má nyos sá gá nak vizs gá la tá -
nál is. [53/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 326.]

2. Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el sõ -
ként az MTr.-nek és a Kr.-nek a he lyi ön kor mány za ti ren -
de let ki adá sá ra fel ha tal ma zást tar tal ma zó ren del ke zé se it
vizs gál ta meg. En nek so rán a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta
meg.

Az MTr. ki adá sá ra az ál la mi pénz ügyek rõl  szóló 1979.
évi II. tör vény 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, míg a Kr. ki adá sá ra a Ma gyar Köz tár sa ság
2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 
91.  § (1) be kez dé se e) pont já ban írt fel ha tal ma zás alap ján
ke rült sor, mind a két ren de let te hát fel ha tal ma zá son nyug -
vó kor mány ren de let (illet ve az zal azo nos szint en álló mi -
nisz ter ta ná csi ren de let). Min de nek elõtt az Al kot mány bí -
ró ság meg vizs gál ta a Kr.-be fog lalt fel ha tal ma zás tar tal -
mát és jel le gét. A Kr. címe sze rint a la kás cé lú ál la mi tá mo -
ga tá sok ról szól. Az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá roz za
azo kat a cé lo kat, me lyek re ál la mi tá mo ga tás ve he tõ igény -
be, ugyan ezen § (2) be kez dé se a)–i) pont ban pe dig meg -
határozza a tá mo ga tá si faj tá kat. Eb ben a több ször mó do sí -
tott fel so ro lás ban, a h) pont alatt sze re pel a „te le pü lé si ön -
kor mány za tok ál tal nyújt ha tó tá mo ga tás” is. [Meg jegy -
zen dõ, hogy g) és az i) pont alatt te le pü lé si ön kor mány za -
tok szá má ra nyújt ha tó tá mo ga tá so kat is meg ál la pít a Kr.]
A 23.  § (1) be kez dé se ezek után meg ál la pít ja, hogy az ön -
kor mány za tok tá mo ga tás ként ka mat men tes köl csönt,
illetõ leg rész ben vagy egész ben vissza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tást nyújt hat nak a rá szo ru ló csa lá dok ré szé re meg ha -
tá ro zott cé lok ra (la kó te lek, új vagy hasz nált la kás meg -
szer zé sé hez, la kás bõ ví té sé hez, kor sze rû sí té sé hez, fel újí -
tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz, la kás cé lú köl csön tör lesz tõ rész le -
te i nek, la kás lak bé ré nek meg fi ze té sé hez, vagy más, a la -
kás sal kap cso la tos költ sé ge ik vi se lé sé hez.)

A 23.  § (2) be kez dé se tar tal maz za ma gát a jog al ko tá si
fel ha tal ma zást, ami kor elõ ír ja, hogy „az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott cé lok ra nyújt ha tó he lyi tá mo ga tás oda íté lé -
sé nek fel té te le it – az épí tés, a szer ve zés és a meg szer zés
mód já tól füg get le nül, ki zá ró lag a rá szo rult ság ra te kin tet -
tel – az ön kor mány zat ren de let ben ál la pít ja meg”. A Kr.
szó hasz ná la tá ból ki tû nõ en itt egy te le pü lé si ön kor mány za -
ti fel adat- és ha tás kör meg ál la pí tá sá ról van szó, meg ha tá -
ro zott he lyi tá mo ga tá si for mák fel té te le i nek ren de let ben
tör té nõ meg ál la pí tá sát írja elõ a Kr. A (3) be kez dés a he lyi
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val össze füg gõ egyes spe ci á lis sza -
bá lyo kat ál la pít ja meg, míg a (4) be kez dés egy spe ci á lis
 támogatási for mát ve zet be azon fia tal há zas pá rok ra néz ve, 
akik szü le ten dõ gyer mek re te kin tet tel vet ték fel a ked vez -
ményt a hi tel in té zet tõl ön ál ló köl csön ként, és a gyer me kük 
még sem szü le tett meg. Bi zo nyos fel té te lek fenn ál lá sa ese -
tén õk az ön kor mány zat tól a fenn ál ló tar to zás egy összeg -
ben vagy rész le tek ben tör té nõ meg fi ze té sé hez ka mat men -
tes köl csönt, vagy a tar to zás tör lesz té sé hez a rá szo rult ság -
gal ará nyos tá mo ga tást kér het nek, mely az ön kor mány zat
ol da lán egy ér tel mû en kö te le zett ség ként je le nik meg.
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3. Az Al kot mány bí ró ság mind ezek alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy a Kr. meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si fel adat (la -
kás hoz ju tás he lyi tá mo ga tá sa) el lá tá sá nak mi ként jét sza -
bá lyoz za, en nek so rán a te le pü lé si ön kor mány za tok szá -
má ra kö te le zett sé ge ket ál la pít meg, jog al ko tá si ha tás kö rü -
ket a he lyi tá mo ga tá sok te kin te té ben ke re tek közé szo rít ja,
azaz kor lá toz za. Az Al kot mány bí ró ság több ször fog lal ko -
zott már a he lyi ön kor mány za ti fel adat- vagy ha tás kör sza -
bá lyo zá si szint jé nek kér dé sé vel. E ha tá ro za tok kö zül az
Al kot mány bí ró ság je len ügy ben irány adó nak te kin tet te az
1/2001. (I. 17.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2001, 31.) fog lal -
ta kat. Eb ben a ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság meg -
sem mi sí tet te a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény
(a továb biak ban: Jat.) 10.  § a) pont já nak „vagy kor mány -
ren de let” szö veg ré szét, te hát azt a sza bályt, mely a jog al -
ko tás rend jé nek sza bá lyo zá sa so rán el vi leg le he tõ vé tet te,
hogy he lyi ön kor mány za ti ren de let meg al ko tá sá ra kor -
mány ren de let is fel ha tal ma zást ad jon. Ha tá ro za tá ban az
Al kot mány bí ró ság utalt az Al kot mány 43.  § (2) be kez dé -
sé re, mely nek ér tel mé ben: „A he lyi ön kor mány za ti jo go -
kat és kö te le zett sé ge ket tör vény ha tá roz za meg.” A
44/A.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint pe dig: „A he lyi
kép vi se lõ-tes tü let:

a) ön kor mány za ti ügyek ben ön ál ló an sza bá lyoz és
igaz gat, dön té se ki zá ró lag tör vényességi ok ból vizs gál ha -
tó fe lül, [...]”

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az „[...] ön -
kor mány zat he lyi ön kor mány za ti ügyek ben meg lé võ ön ál -
ló sza bá lyo zá si joga ön kor mány za ti alap jog nak te kin ten -
dõ, amely – ép pen e jel le gé nél fog va és erre te kin tet tel –
fo ko zot tabb vé de lem alatt is áll”. (ABH 2001, 35.) Az Al -
kot mány bí ró ság már ezt meg elõ zõ en is több ha tá ro za tá ban 
vizs gál ta az Al kot mány ban sza bá lyo zott ön kor mány za ti
alap jo gok ter mé sze tét [pél dá ul: 1/1993. (I. 13.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1993, 27.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 68–73.; 57/1994. (IX. 17.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 316, 331.; 77/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 396.]. Az 56/1996. (XII. 12.) AB ha tá ro zat ban ta lál -
ha tó in do ko lás sze rint „E ha tá ro za ta i ban meg ál la pí tot ta,
hogy az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott 
alap jo gok a he lyi kép vi se lõ-tes tü le tek szá má ra biz to sí tott
olyan ha tás kör cso por tok, ame lyek a he lyi ön kor mány zás
kö ré ben az ön kor mány za tok szá má ra biz to sí tott au to nó -
mia al kot má nyos ga ran ci á it ké pe zik. Az ön kor mány za to -
kat az egyes alap jo gok kö ré ben meg il le tõ au to nó mia azon -
ban nem fel tét len és kor lá toz ha tat lan.” (ABH 1996, 204,
207.)

Amint azt az 1/2001. (I. 17.) AB ha tá ro zat is fel idéz te:
„[...] az Al kot mány bí ró ság már a 4/1993. (II. 12.) AB ha tá -
ro za tá ban ki fej tet te, hogy ‘a tör vényen kí vül más jog sza -
bály a he lyi au to nó mi át nem kor lá toz hat ja’, il le tõ leg nyo -
ma té ko san utalt arra, hogy ‘az ön kor mány za tok alap jo gai
ele ve az ál ta lá nos tör vények ke re tei kö zött ér ten dõk.’
(ABH 1993, 48, 71.) Vagy is ez zel egy ér tel mû en ki fe je zés -
re jut tat ta: ‘Az alap jo gok sza bá lyo zá sa el sõ sor ban a Kor -
mánnyal és az ál lam igaz ga tás sal szem ben nyújt al kot má -

nyos ga ran ci át az ön kor mány za tok szá má ra.’ [56/1996.
(XII. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 204, 207.] Nyil ván va -
ló ezért az is, hogy ez a biz to sí ték enyész ne el ak kor, ha a
Kor mány ren de le te is he lyi ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zó 
(kö te le zõ) ren del ke zé se ket tar tal maz hat na.

A 77/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat vi lá go san fo gal maz: 
‘Az Al kot mány ren del ke zé sei alap ján nincs arra mód,
hogy a Kor mány vagy a köz pon ti köz igaz ga tás szer vei
akár nor ma tív, akár egye di dön té sük kel be avat koz za nak
az ön kor mány za to kat az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján az ön kor mány za ti ügyek ben meg il le tõ
igaz ga tá si és sza bá lyo zá si au to nó mia gya kor lá sá ba.’
(ABH 1995, 390, 394.)” (ABH 2001, 35, 36.)

Az Al kot mány bí ró ság az elõb bi ek ben rész le te sen idé -
zett ha tá ro za ta it ala pul véve meg ál la pí tot ta, hogy a Jat.
10.  § a) pont já ban biz to sí tott azon le he tõ ség, mely sze rint
a Kor mány ren de le té ben jog al ko tá si fel ha tal ma zást ad hat
he lyi ön kor mány za tok szá má ra, nem csak kol lí zi ó ban van
a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 16.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zé sek kel, ha nem a Jat. 10.  § a) pont já ban fog lalt ren -
del ke zés el len té tes az Al kot mány 43.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak kal is. Mind ezek alap ján szö gez te le az Al kot -
mány bí ró ság, hogy „[...] a Kor mány ren de le te nem ír hat
elõ az ön kor mány za tok szá má ra kö te le zõ jog al ko tá si (ren -
de let al ko tá si) fel ada tot”. (ABH 2001, 38.)

Az Al kot mány bí ró ság fen ti ek ben idé zett ál lás pont ja
sze rint te hát a bár mely kor mány ren de let be fog lalt, he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let szá má ra ren de let al ko -
tás ra adott fel ha tal ma zás alkot mány elle nes, ezért a Kr.
23.  § (2) be kez dé sé be fog lalt jog al ko tá si fel ha tal ma zást is
meg sem mi sí tet te az Al kot mány bí ró ság.

Ez az in dok azon ban nem csak a 23.  § (2) be kez dé sé nek
meg sem mi sí té sét tá maszt ja alá, ha nem más ol dal ról a 23.  § 
to váb bi ren del ke zé se i re és az 1.  § (2) be kez dés h) pont já ra
néz ve is irány adó az aláb bi ki egé szí té sek kel.

A Kr. em lí tett sza bá lyai – amint azt a fen ti ek ben már le -
szö gez te az Al kot mány bí ró ság – he lyi (ezen be lül te le pü -
lé si) ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kört sza bá lyoz nak,
még hoz zá oly mó don, hogy a fel adat ra és a ha tás kör re vo -
nat ko zó el sõd le ges, köz vet len sza bá lyo zást tar tal maz zák.
E nor mák ha tá roz zák meg a he lyi ön kor mány za tok ál tal
nyújt ha tó tá mo ga tás cél ja it és faj tá it, va la mint alap ve tõ
fel té te le it. Az elõ zõ ek ben is mer te tett al kot mány bí ró sá gi
ha tá ro za tok alap ján nem csak az egy ér tel mû, hogy a Kor -
mány nem ad hat ren de let al ko tá si fel ha tal ma zást az ön kor -
mány za tok nak, ha nem az is, hogy a Kor mány nor ma tív ak -
tu sa út ján sem avat koz hat be az Al kot mány 44/A.  § (1) be -
kez dés a) pont ja alap ján az ön kor mány za to kat a he lyi köz -
ügyek re néz ve meg il le tõ sza bá lyo zá si és igaz ga tá si au to -
nó mia gya kor lá sá ba. Egy he lyi köz ügy nek, ese tünk ben a
la kos ság meg ha tá ro zott cso port jai ré szé re, a la kás hoz ju -
tás sal össze füg gés ben a he lyi ön kor mány za tok ál tal nyúj -
tan dó tá mo ga tá sok nak a köz vet len sza bá lyo zá sá ra a Kor -
mány nem ren del ke zik ha tás kör rel. Az Al kot mány 43.  §
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(2) be kez dé se és az is mer te tett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro -
za tok alap ján ezért a Kr. 23.  §-ának a he lyi igaz ga tá si au to -
nó mi át kor lá to zó to váb bi ren del ke zé se it, va la mint az
azok kal való szo ros tár gyi össze füg gés  miatt a Kr. ha tá lyát 
a he lyi tá mo ga tá sok ra is meg ál la pí tó 1.  § (2) be kez dés
h) pont ját is meg kel lett sem mi sí te ni. E meg sem mi sí tés el -
vég zé sé hez az elõ zõ ek bõl ki tû nõ leg az Al kot mány bí ró -
ság nak meg kel lett vizs gál ni azt is, hogy a Kr. ön kor mány -
za ti fel ada tot il le tõ sza bá lyo zá sa vég re haj tá si ter mé sze -
tû-e, vagy az adott kér dés kör el sõd le ges sza bá lyo zá sá ra
irá nyul. Meg ál la pít ha tó, hogy a Kr. nem csak rész le te sen,
ha nem el sõd le ges jel leg gel sza bá lyoz za az adott ön kor -
mány za ti fel ada tot és ha tás kört. Az Al kot mány 43.  §
(2) be kez dé se ér tel mé ben „a he lyi ön kor mány za ti jo go kat
és kö te le zett sé ge ket tör vény ha tá roz za meg”. Ez zel össz -
hang ban ál la pít ja meg az Ötv. 1.  § (5) be kez dé se, hogy
„tör vény a he lyi ön kor mány zat nak kö te le zõ fel adat- és
 hatáskört is meg ál la pít hat. A kö te le zõ en el lá tan dó ön kor -
mány za ti fel adat- és ha tás kö rök meg ha tá ro zá sá val egy ide -
jû leg az Or szág gyû lés biz to sít ja az el lá tá suk hoz szük sé ges 
anya gi fel té te le ket, dönt a költ ség ve té si hoz zá já ru lás mér -
té ké rõl és mód já ról.”

A kér dé ses sza bá lyo zást azon ban a Kr. tör vénybõl ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján vé gez te el, ezért az Al kot mány -
bí ró ság meg vizs gál ta a tör vény ben a Kr. meg al ko tá sá ra
adott fel ha tal ma zást is.

4. A Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1999. évi CXXV. tör vény (a továb biak ban: Kötv.)
91.  § (1) be kez dé se e) pont já ba fog lalt, a Kor mány szá má -
ra adott fel ha tal ma zás a he lyi ön kor mány za tok te kin te té -
ben nem vég zi el az ön kor mány za ti fel adat egy ér tel mû és
té te les sza bá lyo zá sát. Vol ta kép pen csak ma gá ból a fel ha -
tal ma zás ból de rül ki, hogy van (len ne) ilyen he lyi ön kor -
mány za ti fel adat. Az a ren del ke zés, mely nek ér tel mé ben
fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál la pít sa
meg a fia tal há za sok, a több gyer me kes csa lá dok és más
arra rá szo rul tak mél tá nyol ha tó igé nyû ott hon hoz ju tá sá -
hoz szük sé ges he lyi ön kor mány za ti tá mo ga tás mód ját, to -
váb bá rész le tes sza bá lya it, va ló já ban a Kor mány szá má ra
az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kör köz vet len és té te les
sza bá lyo zá sá nak le he tõ sé gét te rem ti meg. Az Al kot mány -
bí ró ság nak te hát azt is el kel lett dön te nie, hogy a he lyi ön -
kor mány za ti fel ada tot érin tõ ilyen szé les ér tel mû tör vényi
fel ha tal ma zás al kot má nyos vagy nem. A 31/2004.
(IX. 11.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság alkot -
mány elle nesnek ta lál ta az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga -
dott, de még ki nem hir de tett tör vénynek azo kat a ren del -
ke zé se it, me lyek ön kor mány za ti alap jo got (ab ban az eset -
ben a tár su lás hoz való jo got) érin tõ sza bá lyo zás ra néz ve
fel ha tal ma zást ad tak a Kor mány szá má ra. Ab ban a ha tá ro -
za tá ban is le szö gez te az Al kot mány bí ró ság, hogy „[...] a
he lyi ön kor mány za tok alap jo gai, jo gai és kö te le zett sé gei
a tör vényhozás sza bá lyo zá sá ra tar toz nak, ezek ben a Kor -

mány – sem elõ ze tesen, sem utó lag – nem kap hat fel ha tal -
ma zást sza bá lyo zás ra. A ki zá ró la gos tör vényhozási tárgy -
kö rök sza bá lyo zá sa ilyen mó don sem ke rül het ki a tör -
vényhozás ha tás kö ré bõl.” (ABH 2004, 444.)

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Kötv. 91.  §
(1) be kez dé se e) pont já nak azt a ré szét, amely lé nye gé ben
he lyi ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kör sza bá lyo zá sá ra
vo nat ko zik, meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság azért 
tar tóz ko dott a nor ma szö veg to váb bi ré szé nek meg sem mi -
sí té sé tõl, mert ön ma gá ban nem alkot mány elle nes, ha tör -
vény a la kás hoz ju tás sal össze füg gõ tá mo ga tá sok és hi te -
lek mó do za ta i nak és sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ra néz ve a 
Kor mány nak fel ha tal ma zást ad, csak az, ha ezt a he lyi ön -
kor mány za tok ra néz ve te szi meg. Az Al kot mány bí ró ság
ugyan ak kor le szö ge zi, hogy ilyen ön kor mány za ti ha tás kör 
sza bá lyo zá sa, il let ve az ön kor mány za ti jog al ko tás fel té te -
le i nek meg ha tá ro zá sa, a tá mo ga tá sok faj tá i nak rög zí té se
és a rá szo rult sá gi elv hez való kö té se ön ma gá ban al kot má -
nyos le het, ha az meg fe le lõ jog for rá si szint en, azaz tör -
vény ben ke rül meg ha tá ro zás ra.

Te kin tet tel arra, hogy nagy szá mú ön kor mány za ti ren de -
let szü le tett az el múlt évek ben, me lyek az MTr. és a Kr.
e ha tá ro zat ban meg sem mi sí tett sza bá lya it vet ték ala pul,
va la mint arra, hogy a jog al ko tó nak kel lõ idõ áll jon ren del -
ke zés re an nak mér le ge lé sé re, hogy e sza bá lyo kat kí ván -
ja-e tör vényi szint re emel ni, az Al kot mány bí ró ság a meg -
sem mi sí tés idõ pont ját, élve az Abtv. 43.  § (4) be kez dé sé -
ben biz to sí tott ha tás kö ré vel, a ha tá ro zat ki hir de té se nap -
jától el té rõ, ké sõb bi idõ pont ban ha tá roz ta meg.

Mind ezek alap ján te hát az Al kot mány bí ró ság a köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je in dít vá nyá ban a ma ga sabb
szin tû jog sza bály ba üt kö zés okán meg sem mi sí te ni kért he -
lyi ön kor mány za ti ren de le ti sza bály he lyett, a jog al ko tá si
fel ha tal ma zást tar tal ma zó, va la mint az en nek alap já ul
szol gá ló ma ga sabb szin tû jog sza bá lyi ren del ke zé se ket
sem mi sí tet te meg, mi vel azok tar tal mi lag el len té te sek vol -
tak az Al kot mánnyal.

5. A fel ha tal ma zó ren del ke zés meg sem mi sí té se – az
Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta it is figye lembe
véve – nem te szi ön ma gá ban alkot mány elle nessé a he lyi
ren de le tet, hi szen mint he lyi köz ügy re (a te le pü lés la ko sa i -
nak la kás hoz ju tá sá ra vo nat ko zó tá mo ga tás nyúj tá sa) ki -
ter je dõ sza bá lyo zás köz vet le nül az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sén is ala pul hat. Ön ma gá ban az a tény, hogy
ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok a la kás hoz ju tás he lyi ön -
kor mány za ti tá mo ga tá sát sza bá lyo zá si kö rük be von ták,
nem aka dá lya an nak, hogy ugyan eb ben a tárgy kör ben he -
lyi ön kor mány zat ren de le tet ad jon ki. [17/1998. (V. 13.)
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 155.] A ma ga sabb szin tû jog -
sza bá lyok meg sem mi sí té se te hát nem je len ti au to ma ti ku -
san azt, hogy az azok hoz kap cso ló dó ön kor mány za ti ren -
de le tet is meg kell sem mi sí te ni. Eb ben az eset ben az Al -
kot mány bí ró ság a Kötv. és Kr. sza bá lya it a jö võ re néz ve
(pro fu tu ro) sem mi sí tet te meg.
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A meg sem mi sí tett ren del ke zé sek ké sõb bi idõ pont ban
tör té nõ ha tály vesz té sé re te kin tet tel a he lyi jog al ko tók nak
nem szük sé ges e ha tá ro zat köz zé té te le okán a Kr., il let ve a
ko ráb ban ha tá lyos MTr. fel ha tal ma zá sán nyug vó ren de le ti 
sza bá lya i kat fe lül vizs gál ni uk.

2006. de cem ber 31-ével azon ban a Kötv. és Kr. meg -
sem mi sí tett sza bá lyai ha tá lyu kat vesz tik, õket at tól az idõ -
pont tól már nem le het al kal maz ni. Ez azt je len ti, hogy at tól 
az idõ pont tól a Kor mány már nem jo go sult a Kötv. meg -
sem mi sí tett fel ha tal ma zá sá ban fog lalt, a he lyi ön kor mány -
za ti tá mo ga tá sok ra néz ve ad dig fenn ál ló jog al ko tá si ha tás -
kö rét gya ko rol ni, azaz nem egé szít he ti ki vagy mó do sít -
hat ja a Kr. he lyi ön kor mány za ti tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
sza bá lya it. A he lyi ön kor mány za tok a meg sem mi sí tett ren -
del ke zé sek ha tály vesz té sét köve tõen sem kö te le sek ren de -
le te i ket ön ma gá ban a meg sem mi sí tés  miatt fe lül vizs gál ni,
hi szen a fel ha tal ma zás alap ján al ko tott jog sza bály ese tén a
fel ha tal ma zó ren del ke zés ha tá lyá nak ké sõb bi meg szû né se
nem von ja maga után az ala cso nyabb szin tû jog sza bály ér -
vény te len sé gét. A fel ha tal ma zás nak a fel ha tal ma zá son
nyug vó jog sza bály meg al ko tá sa kor, a jog al ko tó ha tás kör
gya kor lá sa kor kell fenn áll nia.

Az Al kot mány bí ró ság ál tal je len ha tá ro zat meg ho za ta -
la kor al kal ma zott ké sõb bi idõ pont ban tör té nõ meg sem mi -
sí tés el sõd le ges cél ja az volt, hogy le he tõ sé get és al kal mat
ad jon az Or szág gyû lés nek arra, hogy a he lyi ön kor mány -
za ti tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok meg íté lé sé rõl,
ké sõb bi sor sá ról dön tést hoz has son.

A hi va tal ve ze tõ azon ban az Ör. vizs gált sza bá lyá nak az
Al kot mány 70/A.  §-ával el len té tes vol tát is fel ve tet te, te -
kin tet tel an nak – ál lás pont ja sze rint fenn ál ló – diszk ri mi -
na tív jel le gé re, mi ért is az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál -
ta, hogy a kér dé ses sza bá lyo zá si meg ol dás el len té tes-e az
Al kot mány 70/A.  §-a ren del ke zé se i vel.

Az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén tar tóz ko dó min den sze -
mély szá má ra az em ber i, il let ve az ál lam pol gá ri jo go kat,
bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze te sen faj, szín, nem,
nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény, nem ze ti vagy
tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy egyéb hely -
zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül. Amint azt a 39/2001.
(X. 19.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2001, 696.) összefog -
lalóan meg ál la pí tot ta: „[...] az Al kot mány bí ró ság ki ala kult 
gya kor la ta sze rint az Al kot mány e ren del ke zé sét a jog -
egyen lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi
 követelményként ér tel mez te. A meg kü lön böz te tés ti lal ma
arra vo nat ko zik, hogy a jog nak min den kit egyen lõ ként,
egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként kell ke zel nie, azaz az em -
ber i mél tó ság jo gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel
és kö rül te kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû
figye lembe véte lével kell a jo go sult sá gok és ked vez mé -
nyek el osz tá sá nak szem pont ja it meg ha tá roz ni. Az Al kot -
mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá ban ez utób bi kör ben ak kor
ítél te alkot mány elle nesnek a jog ala nyok kö zöt ti meg kü -
lön böz te tést, ha a jog al ko tó ön ké nye sen, éssze rû in dok
nél kül tett kü lönb sé get az azo nos sza bá lyo zá si kör alá vont 

jog ala nyok kö zött. [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 47, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
73, 77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
280, 281–282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 197, 203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 130, 138–140.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 325, 342–344.]”

Azt kel lett te hát el dön te ni, hogy az Ör. hi vat ko zott ren -
del ke zé sé ben ér vé nye sül-e a jog egyen lõ ség al kot má nyos
kö ve tel mé nye. En nek meg ál la pí tá sa so rán azt is figye -
lembe kel lett ven ni, hogy a hi va tal ve ze tõ in dít vá nya a
diszk ri mi ná ció-ti la lom meg sér té sét a rá szo rult sá gi elv vel
össze füg gés ben ve tet te fel. A Kr. 23.  §-a meg sem mi sí té se
foly tán azon ban az Ör.-ben a la kás cé lú tá mo ga tá sok fel té -
te lei im már nem mér he tõ ek ki zá ró lag a rá szo rult sá gi kö ve -
tel mény hez. A meg ha tá ro zott tá mo ga tá si fel té te le ket köz -
vet le nül az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se alap ján kel -
lett ér té kel ni. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy Fel sõ zsol ca Vá ros Ön kor mány za ta a sa ját
pénz esz kö ze i bõl la kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz, kor sze rû -
sí té sé hez stb. nyúj tott tá mo ga tá sok fel té te le i nek meg ha tá -
ro zá sa kor a tá mo ga tás tí pu sá tól füg get le nül ve ze tett be
egy faj ta va gyo ni cen zust, a meg ha tá ro zott ön rész ren del -
ke zés re ál lá sá nak elõ írásával. A he lyi jog al ko tó meg le he -
tõ sen nagy sza bad ság gal ren del ke zik egy ilyen ön ként vál -
lalt he lyi köz ügy, ön ként vál lalt fel adat sza bá lyo zá sa kor,
de min den kor szem elõtt kell tar ta nia az Al kot mány is mer -
te tett ren del ke zé se it. An nak meg ha tá ro zá sa, hogy a he lyi
tá mo ga tás igény be vé te le szem pont já ból mek ko ra összeg
mi nõ sül meg fe le lõ ön rész nek, a jog al ko tó fel ada tát ké pe -
zi. Al kot má nyos elõ írás csak azt kö ve te li meg, hogy ez ne
le gyen ön ké nyes, le gyen éssze rû in do ka. Az Al kot mány -
bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. 3.  § (2) be kez dé sé ben
elõ írt fel té tel ilyen ter mé sze tû, azaz va la mennyi ké rel me -
zõ re egy aránt vo nat ko zik és min den ké rel me zõ ese tén az
igé nyelt tá mo ga tás össze gé hez iga zo dik. Az in dít vá nyo zó
fel ve ti azt is, hogy a kér dé ses fel té tel azért is diszk ri mi na -
tív, mert éssze rût len is, tud ni il lik az Ör.-ben sza bá lyo zott
ka mat men tes köl csön és a vissza té rí ten dõ tá mo ga tá sok
mel lett a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást igény lõk re is ki -
ter jed; ez utób bi ak ese té ben – vé le mé nye sze rint – fo gal -
mi lag fel sem me rül a vissza fi ze té si ké pes ség vizs gá la tá -
nak szük sé ges sé ge. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze -
rint ön ma gá ban az, hogy egy jog sza bá lyi fel té tel nem tû -
nik ra ci o ná lis nak, nem te szi még azt alkot mány elle nessé.
Az Ör. más sza bá lya i val egy be vet ve a vizs gá lat alá vont
ren del ke zést egy ér tel mû en ki de rül, hogy a vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tá sok ese tén is he lye le het az oda ítélt tá mo -
ga tás ön kor mány zat ál ta li vissza kö ve te lé sé nek, ami ér te -
lem sze rû en a tá mo ga tott ré szé rõl tör té nõ vissza fi ze té si kö -
te le zett ség ként is meg je le nik. Ez a hely zet áll hat elõ, ha
va la ki nem az en ge dé lye zett cél ra hasz nál ja fel a tá mo ga -
tást. Az Ör.-ben al kal ma zott va gyo ni elõ fel té tel, mint biz -
to sí ték szol gál hat egy ilyen ter mé sze tû vissza fi ze tés
 garanciájaként is, azaz al kal ma zá sa nem fel tét le nül éssze -
rûtlen.
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Az éssze rût len ség – amennyi ben fenn is áll na – a jog ala -
nyok azo nos hely ze tû cso port jai kö zöt ti vagy a cso por to -
kon be lü li meg kü lön böz te tés sel össze füg gés ben vet he ti
fel – az is mer te tett al kot mány bí ró sá gi gya kor lat figye -
lembe véte lével – az alkot mány elle nesség kér dé sét. Mind -
ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt el -
uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tát az Al kot mány bí ró -
ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 41.  § alap ján te szi
köz zé a Ma gyar Köz löny ben.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró az Al kot mány bí ró ság el nö ke

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Pa czo lay Pé ter

al kot mány bí ró he lyett

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 876/H/2003.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
103/2006. (V. 17.) KE

határozata

a legfõbb ügyész helyettesének felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés m) pont ja, va la mint 
az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat -
ke ze lés rõl szó ló 1994. évi LXXX. tör vény 21. § (2) be kez -
dé se alap ján, a leg fõbb ügyész ja vas la tá ra dr. Var ga Zs.
And rást, a leg fõbb ügyész he lyet te sét e meg bí za tá sa alól
2006. május 16-ai hatállyal felmentem.

Bu da pest, 2006. má jus 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: V-3/2291/2006.

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
11/2006. (V. 17.) KüM

határozata

a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya
és a Mon gol Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött
1984. szep tem ber 14-én, Ulan Ba tor ban alá írt,

a Mon gol Nép köz tár sa ság ban lévõ
Ca gan Da va-i wolf ram érc le lõ hely le mû ve lé sé ben való
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény meg szün te té sé rõl
 szóló jegy zõ könyv kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re

adott fel ha tal ma zás ról és ki hir de té sé rõl  szóló
324/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet

2–3.  §-a hatálybalépésérõl

A 324/2005. (XII. 28.) Korm. ren de let tel, a Ma gyar
Köz löny 2005. de cem ber 28-i, 171. szá má ban ki hir de tett,
a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Mon gol Nép -
köz tár sa ság Kor má nya kö zött 1984. szep tem ber 14-én,
Ulan Ba tor ban alá írt, a Mon gol Nép köz tár sa ság ban lévõ
Ca gan Da va-i wolf ram érc le lõ hely le mû ve lé sé ben való
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény meg szün te té sé rõl
 szóló jegy zõ könyv 4.  §-a sze rint a Fe lek dip lo má ci ai úton
ér te sí tik egy mást a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi
el já rá sok be fe je zé sé rõl. A jegy zõ könyv az er rõl  szóló
 késõbbi jegy zék kel té nek nap ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Köz tár sa ság Mon gó li át 2006. ja nu ár 19-én,
Mon gó lia a Ma gyar Köz tár sa sá got 2006. már ci us 14-én
a jegy zõ könyv 4.  §-a sze rint dip lo má ci ai úton ér te sí tet te
a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok be fe je -
zé sé rõl. A Mon gol Fél jegy zé ke 2006. már ci us 13-i kel te -
zé sû volt.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 324/2005.
(XII. 28.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
 Mongol Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött 1984. szep tem -
ber 14-én, Ulan Ba tor ban alá írt, a Mon gol Nép köz tár sa -
ság ban lévõ Ca gan Da va-i wolf ram érc le lõ hely le mû ve lé -
sé ben való együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény meg szün -
te té sé rõl  szóló jegy zõ könyv kö te le zõ ha tá lyá nak elisme -
résére adott fel ha tal ma zás ról és ki hir de té sé rõl  szóló
324/2005. (XII. 28.) Korm. ren de let 2–3.  §-a 2006. már -
cius 13-án, azaz ket tõ ezer-hat már ci us ti zen har ma di kán
ha tály ba lé pett.

Bu i da pest, 2006. má jus 11.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

k ö z l e m é n y e

a tengerészek képzésérõl, képesítésérõl
és az õrszolgálat ellátásáról  szóló 1978/1995. évi
nemzetközi egyezmény módosításaival egységes

szerkezetbe foglalt eredeti angol nyelvû szövegének
és a hivatalos magyar nyelvû fordításának

közleményként történõ közzétételérõl

A Kor mány a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl
és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978/1995. évi nem -
zetközi  egyez mény mó do sí tá sa i nak ki hir de té sé rõl  szóló
147/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben fel ha tal maz ta a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
hogy a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol -
gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978/1995. évi nem zet kö zi egyez -
mény ere de ti an gol nyel vû szö ve gét és a hi va ta los ma gyar
nyel vû for dí tá sát a mó do sí tá saival egy sé ges szer ke zet be
fog lal va a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers,

1978/1995

The Par ti es to this Con ven ti on,
de si ring to pro mo te sa fety of life and pro perty at sea and 

the pro tec ti on of the ma ri ne en vi ron ment by es tab lis hing
in com mon ag re e ment in ter na ti o nal stan dards of tra i ning,
cer ti fi ca ti on and watch ke e ping for se a fa rers,

con si de ring That this end may best be achi e ved by the
conc lu si on of an In ter na ti o nal Con ven ti on on Stan dards of 
Tra i ning, Cer ti fi ca ti on and Watch ke e ping for Se a fa rers,
have ag re ed as fol lows:

Article I

General obligations under the Convention

(1) The Par ti es un der ta ke to give ef fect to the pro vi si ons 
of the Con ven ti on and the an nex the re to, which shall
cons ti tu te an in teg ral part of the Con ven ti on. Eve ry
re fe ren ce to the Con ven ti on cons ti tu tes at the same time a
re fe ren ce to the an nex.

(2) The Par ti es un der ta ke to pro mul ga te all laws,
dec re es, or ders and re gu lat ions and to take all ot her steps
which may be ne ces sa ry to give the Con ven ti on full and
comp le te ef fect, so as to en su re that, from the po int of view 
of sa fety of life and pro perty at sea and the pro tec ti on of

the ma ri ne en vi ron ment, se a fa rers on bo ard ships are
qu a li fi ed and fit for the ir du ti es.

Article II

Definitions

For the pur po se of the Con ven ti on, un less exp ressly
pro vi ded ot her wi se:

(a) Party me ans a Sta te for which the Con ven ti on has
en te red into for ce;

(b) Ad mi nist ra ti on me ans the Go vern ment of the Party
who se flag the ship is en tit led to fly;

(c) Cer ti fi ca te me ans a va lid do cu ment, by wha te ver
name it may be known, is su ed by or un der the aut ho rity of
the Ad mi nist ra ti on or re cog ni sed by the Ad mi nist ra ti on
aut ho ri sing the hol der to ser ve as sta ted in this do cu ment
or as aut ho ri sed by na ti o nal re gu lat ions;

(d) Cer ti fi ca ted me ans pro perly hol ding a cer ti fi ca te;
(e) Or ga ni sa ti on me ans the In ter-Go vern men tal

Ma ri ti me Con sul ta ti ve Or ga ni sa ti on (IMCO);*
(f) Sec re ta ry-Ge ne ral me ans the Sec re ta ry-Ge ne ral of

the Or ga ni sa ti on;
(g) Se a go ing ship me ans a ship ot her than tho se which

na vi ga te exc lu si vely in in land wa ters or in wa ters wit hin,
or clo sely ad ja cent to, shel te red wa ters or are as whe re port
re gu lat ions apply;

(h) Fis hing ves sel me ans a ves sel used for cat ching fish,
wha les, se als, wal rus or ot her li ving re so ur ces of the sea;

(i) Ra dio Re gu lat ions me ans the Ra dio Re gu lat ions
an ne xed to, or re gar ded as be ing an ne xed to, the most
re cent In ter na ti o nal Te le com mu ni ca ti on Con ven ti on
which may be in for ce at any time.

Article III

App li ca ti on

The Con ven ti on shall apply to se a fa rers ser ving on
bo ard se a go ing ships en tit led to fly the flag of a Party
ex cept to tho se ser ving on bo ard:

(a) wars hips, na val au xi li a ri es or ot her ships ow ned or
ope ra ted by a Sta te and en ga ged only on go vern men tal
non-com mer ci al ser vi ce: ho we ver, each Party shall en su re, 
by the adop ti on of app rop ri a te me a su res not im pa i ring the
ope rat ions or ope ra ti o nal ca pa bi li ti es of such ships ow ned
or ope ra ted by it, that the per sons ser ving on bo ard such
ships meet the re qu i re ments of the Con ven ti on so far as is
re a so nab le and prac ti cab le:

* The name of the Or ga ni sa ti on was chan ged to „In ter na ti o nal Ma ri ti me
Or ga ni sa ti on (IMO)” by vir tue of amend ments to the Or ga ni sa ti on’s Con ven -
ti on which en te red into for ce on 22 May 1982.
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(b) fis hing ves sels;
(c) ple a su re yachts not en ga ged in tra de; or
(d) wo o den ships of pri mi ti ve bu ild.

Article IV

Communication of information

(1) The Par ti es shall com mu ni ca te as soon as prac ti cab le 
to the Sec re ta ry-Ge ne ral:

(a) the text of laws, dec re es, or ders, re gu lat ions and
inst ru ments pro mul ga ted on the va ri o us matt ers wit hin the
sco pe of the Con ven ti on;

(b) full de ta ils, whe re app rop ri a te, of con tents and
du ra ti on of stu dy co ur ses, to get her with the ir na ti o nal
exa mi na ti on and ot her re qu i re ments for each cer ti fi ca te
is su ed in comp li an ce with the Con ven ti on;

(c) a suf fi ci ent num ber of spe ci men cer ti fi ca tes is su ed in 
comp li an ce with the Con ven ti on.

(2) The Sec re ta ry-Ge ne ral shall no ti fy all Par ti es of the
re ce ipt of any com mu ni ca ti on un der pa rag raph (l)(a) and,
in ter alia, for the pur po ses of ar tic les IX and X, shall, on
re qu est, pro vi de them with any in for mat ion com mu ni ca ted 
to him un der pa rag raphs (1) (b) and (c).

Article V

Other treaties and interpretation

(1) All pri or tre a ti es, con ven ti ons and ar ran ge ments
re lat ing to stan dards of tra i ning, cer ti fi ca ti on and
watch ke e ping for se a fa rers in for ce bet we en the Par ti es
shall con ti nue to have full and comp le te ef fect du ring the
terms the re of as re gards:

(a) se a fa rers to whom this Con ven ti on does not apply;
(b) se a fa rers to whom this Con ven ti on app li es, in

res pect of matt ers for which it has not exp ressly pro vi ded.

(2) To the ex tent, ho we ver, that such tre a ti es,
con ven ti ons or ar ran ge ments conf lict with the pro vi si ons
of the Con ven ti on, the Par ti es shall re vi ew the ir
com mit ments un der such tre a ti es, con ven ti ons and
ar ran ge ments with a view to en su ring that the re is no
conf lict bet we en the se com mit ments and the ir ob li ga ti ons
un der the Con ven ti on.

(3) All matt ers which are not exp ressly pro vi ded for in
the Con ven ti on re ma in sub ject to the le gis la ti on of Par ti es.

(4) Not hing in the Con ven ti on shall pre ju di ce the
co di fi ca ti on and de ve lop ment of the law of the sea by the
Uni ted Na ti ons Con fe ren ce on the Law of the Sea
con ve ned pur su ant to re so lu ti on 2750 C(XXV) of the
Ge ne ral As sembly of the Uni ted Na ti ons, nor the pre sent
or fut ure cla ims and leg al vi ews of any Sta te con cer ning
the law of the sea and the na tu re and ex tent of co as tal and
flag Sta te ju ris dic ti on.

Article VI

Certificates

(1) Cer ti fi ca tes for mas ters, of fi cers or ra tings shall be
is su ed to tho se can di da te who, to the sa tis fac ti on of the
Ad mi nist ra ti on, meet the re qu i re ments for ser vi ce, age,
me di cal fit ness, tra i ning, qu a li fi ca ti on and exa mi na ti ons in 
ac cor dan ce with the app rop ri a te pro vi si ons of the an nex to
the Con ven ti on.

(2) Cer ti fi ca tes for mas ters and of fi cers is su ed in
comp li an ce with this ar tic le shall be en dor sed by the
is su ing Ad mi nist ra ti on in the form as presc ri bed in
re gu lat ion 1/2 of the an nex. If the lan gu a ge used is not
Eng lish, the en dor se ment shall inc lu de a trans la ti on into
that lan gu a ge.

Article VII

Transitional provisions

(1) A cer ti fi ca te of com pe ten cy or of ser vi ce in a
ca pa city for which the Con ven ti on re qu i res a cer ti fi ca te
and which be fo re ent ry into for ce of the Con ven ti on for a
Party is is su ed in ac cor dan ce with the laws of that Party or
the Ra dio Re gu lat ions shall be re cog ni sed as va lid for
ser vi ce af ter ent ry into for ce of the Con ven ti on for that
Party.

(2) Af ter the ent ry into for ce of the Con ven ti on for a
Party, its Ad mi nist ra ti on may con ti nue to is sue cer ti fi ca tes
of com pe ten cy in ac cor dan ce with its pre vi o us prac ti ces
for a pe ri od not ex ce e ding five ye ars. Such cer ti fi ca tes
shall be re cog ni sed as va lid for the pur po se of the
Con ven ti on. Du ring this tran si ti o nal pe ri od such
cer ti fi ca tes shall be is su ed only to se a fa rers who had
com men ced the ir sea ser vi ce be fo re ent ry into for ce of the
Con ven ti on for that Party wit hin the spe ci fic ship
de part ment to which tho se cer ti fi ca tes re la te. The
Ad mi nist ra ti on shall en su re that all ot her can di da tes for
cer ti fi ca ti on shall be exa mi ned and cer ti fi ca ted in
ac cor dan ce with the Convention.

(3) A Party may, wit hin two ye ars af ter ent ry into for ce
of the Con ven ti on for that Party, is sue a cer ti fi ca te of
ser vi ce to se a fa rers who hold ne it her an app rop ri a te
cer ti fi ca te un der the Con ven ti on nor a cer ti fi ca te of
com pe ten cy is su ed un der its laws be fo re ent ry into for ce of 
the Con ven ti on for that Party but who have:

(a) ser ved in the ca pa city for which they seek a
cer ti fi ca te of ser vi ce for not less than three ye ars at sea
wit hin the last se ven ye ars pre ce ding ent ry into for ce of the 
Con ven ti on for that Party;

(b) pro du ced evi den ce that they have per for med that
ser vi ce sa tis fac to rily;
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(c) sa tis fi ed the Ad mi nist ra ti on as to me di cal fit ness,
inc lu ding ey e sight and he a ring, ta king into ac co unt the ir
age at the time of app li ca ti on.

For the pur po se of the Con ven ti on, a cer ti fi ca te of
ser vi ce is su ed un der this pa rag raph shall be re gar ded as the 
equ i va lent of a cer ti fi ca te is su ed un der the Con ven ti on.

Article VIII

Dispensation

(1) In cir cums tan ces of ex cep ti o nal ne ces sity,
Ad mi nist ra ti ons, if in the ir opi ni on this does not ca u se
dan ger to per sons, pro perty or the en vi ron ment, may is sue
a dis pen sa ti on per mit ting a spe ci fi ed se a fa rer to ser ve in a
spe ci fi ed ship for a spe ci fi ed pe ri od not ex ce e ding six
months in a ca pa city, ot her than that of the ra dio of fi cer or
ra dio te lep ho ne ope ra tor, ex cept as pro vi ded by the
re le vant Ra dio Re gu lat ions, for which he does not hold the 
app rop ri a te cer ti fi ca te, pro vi ded that the per son to whom
the dis pen sa ti on is is su ed shall be ade qu a tely qu a li fi ed to
fill the va cant post in a safe man ner, to the sa tis fac ti on of
the Ad mi nist ra ti on. Ho we ver, dis pen sa ti ons shall not be
gran ted to a mas ter or chi ef en gi ne er of fi cer ex cept in
cir cums tan ces of for ce ma je u re and then only for the
shor test pos sib le period.

(2) Any dis pen sa ti on gran ted for a post shall be gran ted
only to a per son pro perly cer ti fi ca ted to fill the post
im me di a tely be low. Whe re cer ti fi ca ti on of the post be low
is not re qu i red by the Con ven ti on, a dis pen sa ti on may be
is su ed to a per son who se qu a li fi ca ti on and ex pe ri en ce are,
in the opi ni on of the Ad mi nist ra ti on, of a cle ar equ i va len ce 
to the re qu i re ments for the post to be fil led, pro vi ded that,
if such a per son holds no app rop ri a te cer ti fi ca te, he shall be 
re qu i red to pass a test ac cep ted by the Ad mi nist ra ti on as
de monst ra ting that such a dis pen sa ti on may sa fely be
is su ed. In ad di ti on, Ad mi nist ra ti ons shall en su re that the
post in qu es ti on is fil led by the hol der of an app rop ri a te
cer ti fi ca te as soon as possible.

(3) Par ti es shall, as soon as pos sib le af ter 1 Ja nu a ry of
each year, send a re port to the Sec re ta ry-Ge ne ral gi ving
in for mat ion of the to tal num ber of dis pen sa ti ons in res pect
of each ca pa city for which a cer ti fi ca te is re qu i red that
have been is su ed du ring the year to se a go ing ships,
to get her with in for mat ion as to the num bers of tho se ships
abo ve and be low 1,600 gross re gis ter tons res pec ti vely.

Article IX

Equivalents

(1) The Con ven ti on shall not pre vent an Ad mi nist ra ti on
from re ta i ning or adop ting ot her edu ca ti o nal and tra i ning
ar ran ge ments, inc lu ding tho se in vol ving se a go ing ser vi ce

and ship bo ard or ga ni sa ti on es pe ci ally ad ap ted to tech ni cal 
de ve lop ments and to spe ci al types of ships and tra des,
pro vi ded that the le vel of se a go ing ser vi ce, know led ge and 
ef fi ci en cy as re gards na vi ga ti o nal and tech ni cal hand ling
of ship and car go en su res a deg ree of sa fety at sea and has a 
pre ven ti ve ef fect as re gards pol lu ti on at le ast equ i va lent to
the re qu i re ments of the Con ven ti on.

(2) De ta ils of such ar ran ge ments shall be re por ted as
early as prac ti cab le to the Sec re ta ry-Ge ne ral who shall
cir cu la te such par ti cu lars to all Par ti es.

Article X

Control

(1) Ships, ex cept tho se exc lu ded by ar tic le III, are
sub ject, whi le in the ports of a Party, to cont rol by of fi cers
duly aut ho ri sed by that Party to ve ri fy that all se a fa rers
ser ving on bo ard who are re qu i red to be cer ti fi ca ted by the
Con ven ti on are so cer ti fi ca ted or hold an app rop ri a te
dis pen sa ti on. Such cer ti fi ca tes shall be ac cep ted un less
the re are cle ar gro unds for be li e ving that a cer ti fi ca te has
been fra u du lently ob ta i ned or that the hol der of a
cer ti fi ca te is not the per son to whom that cer ti fi ca te was
ori gi nally is su ed.

(2) In the event that any de fi ci en ci es are fo und un der
pa rag raph (1) or un der the pro ce du res spe ci fi ed in
re gu lat ion 1/4, „Cont rol pro ce du res”, the of fi cer car ry ing
out the cont rol shall forth with in form, in wri ting, the
mas ter of the ship and the Con sul or, in his ab sen ce, the
ne a rest dip lo ma tic rep re sen ta ti ve or the ma ri ti me aut ho rity 
of the Sta te who se flag the ship is en tit led to fly, so that
app rop ri a te ac ti on may be ta ken. Such no ti fi ca ti on shall
spe ci fy the de ta ils of the de fi ci en ci es fo und and the
gro unds on which the Party de ter mi nes that the se
de fi ci en ci es pose a dan ger to per sons, pro perty or the
en vi ron ment.

(3) In exer ci sing the cont rol un der pa rag raph (1), if,
ta king into ac co unt the size and type of the ship and the
length and na tu re of the vo y a ge, the de fi ci en ci es re fer red
to in pa rag raph (3) of re gu lat ion 1/4 are not cor rec ted and it 
is de ter mi ned that this fact po ses a dan ger to per sons,
pro perty or the en vi ron ment, the Party car ry ing out the
cont rol shall take steps to en su re that the ship will not sail
un less and un til the se re qu i re ments are met to the ex tent
that the dan ger has been re mo ved. The facts con cer ning
the ac ti on ta ken shall be re por ted promptly to the
Sec re ta ry-Ge ne ral.

(4) When exer ci sing cont rol un der this ar tic le, all
pos sib le ef forts shall be made to avo id a ship be ing un duly
de ta i ned or de la y ed. If a ship is so de ta i ned or de la y ed it
shall be en tit led to com pen sa ti on for any loss or da ma ge
re sul ting the ref rom.
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(5) This ar tic le shall be app li ed as may be ne ces sa ry to
en su re that no more fa vo u rab le tre at ment is gi ven to ships
en tit led to fly the flag of a non-Party than is gi ven to ships
en tit led to fly the flag of a Party.

Article XI

Promotion of technical co-operation

(1) Par ti es to the Con ven ti on shall pro mo te, in
con sul ta ti on with, and with the as sis tan ce of, the
Or ga ni sa ti on, sup port for tho se Par ti es which re qu est
tech ni cal as sis tan ce for:

(a) tra i ning of ad mi nist ra ti ve and tech ni cal per son nel;
(b) es tab lish ment of ins ti tu ti ons for the tra i ning of

se a fa rers;
(c) supply of equ ip ment and fa ci li ti es for tra i ning

ins ti tu ti ons;
(d) de ve lop ment of ade qu a te tra i ning pro gram mes,

inc lu ding prac ti cal tra i ning on se a go ing ships; and
(e) fa ci li ta ti on of ot her me a su res and ar ran ge ments to

en han ce the qu a li fi ca ti ons of se a fa rers;
pre fe rably on a na ti o nal, sub-re gi o nal or re gi o nal ba sis, to
furt her the aims and pur po ses of the Con ven ti on, ta king
into ac co unt the spe ci al ne eds of de ve lo ping co unt ri es in
this re gard.

(2) On its part, the Or ga ni sa ti on shall pur sue the
afo re sa id ef forts, as app rop ri a te, in con sul ta ti on or
as so ci a ti on with ot her in ter na ti o nal or ga ni sa ti ons,
par ti cu larly the In ter na ti o nal La bo ur Or ga ni sa ti on.

Article XII

Amendments

(1) The Con ven ti on may be amen ded by eit her of the
fol lo wing pro ce du res:

(a) amend ments af ter con si de ra ti on wit hin the
Or ga ni sa ti on:

(i) any amend ment pro po sed by a Party shall be
sub mit ted to the Sec re ta ry-Ge ne ral, who shall then
cir cu la te it to all Mem bers of the Or ga ni sa ti on, all Par ti es
and the Di rec tor-Ge ne ral of the In ter na ti o nal La bo ur
Of fi ce at le ast six months pri or to its con si de ra ti on;

(ii) any amend ment so pro po sed and cir cu la ted shall be
re fer red to the Ma ri ti me Sa fety Com mit tee of the
Or ga ni sa ti on for con si de ra ti on;

(iii) Par ti es, whet her or not Mem bers of the
Or ga ni sa ti on, shall be en tit led to par ti ci pa te in the
pro ce e dings of the Ma ri ti me Sa fety Com mit tee for
con si de ra ti on and adop ti on of amend ments;

(iv) amend ments shall be adop ted by a two-thirds
ma jo rity of the Par ti es pre sent and vo ting in the Ma ri ti me
Sa fety Com mit tee ex pan ded as pro vi ded for in

sub-pa rag raph (a) (iii) (he re i naf ter re fer red to as the
„ex pan ded Ma ri ti me Sa fety Com mit tee”) on con di ti on that 
at le ast one third of the Par ti es shall be pre sent at the time
of vo ting;

(v) amend ments so adop ted shall be com mu ni ca ted by
the Sec re ta ry-Ge ne ral to all Par ti es for ac cep tan ce

(vi) an amend ment to an ar tic le shall be de e med to have
been ac cep ted on the date on which it is ac cep ted by two
thirds of the Par ti es:

(vii) an amend ment to the an nex shall be de e med to
have been ac cep ted:

1 at the end of two ye ars from the date on which it is
com mu ni ca ted to the Par ti es for ac cep tan ce; or

2 at the end of a dif fe rent pe ri od, which shall be not less 
than one year, if so de ter mi ned at the time of its
adop ti on by a two-thirds ma jo rity of the Par ti es
pre sent and vo ting in the ex pan ded Ma ri ti me Sa fety
Com mit tee;

ho we ver, the amend ments shall be de e med not to have
been ac cep ted if, wit hin the spe ci fi ed pe ri od, eit her more
than one third of Par ti es or Par ti es the com bi ned mer chant
fle ets of which cons ti tu te not less than 50% of the gross
ton na ge of the world’s mer chant ship ping of ships of 100
gross re gis ter tons or more no ti fy the Sec re ta ry-Ge ne ral
that they ob ject to the amend ment;

(viii) an amend ment to an ar tic le shall en ter into for ce
with res pect to tho se Par ti es which have ac cep ted it six
months af ter the date on which it is de e med to have been
ac cep ted, and with res pect to each Party which ac cepts it
af ter that date, six months af ter the date of that Party’s
ac cep tan ce;

(ix) an amend ment to the an nex shall en ter into for ce
with res pect to all Par ti es, ex cept tho se which have
ob jec ted to the amend ment un der sub-pa rag raph (a) (vii)
and which have not withd rawn such ob jec ti ons, six months 
af ter the date on which it is de e med to have been ac cep ted.
Be fo re the date de ter mi ned for ent ry into for ce, any Party
may give no ti ce to the Sec re ta ry-Ge ne ral that it exempts
it self from gi ving ef fect to that amend ment for a pe ri od not
lon ger than one year from the date of its ent ry into for ce, or
for such lon ger pe ri od as may be de ter mi ned by a
two-thirds ma jo rity of the Par ti es pre sent and vo ting in the
ex pan ded Ma ri ti me Sa fety Com mit tee at the time of the
adop ti on of the amend ment; or

(b) amend ment by a con fe ren ce:
(i) upon the re qu est of a Party con cur red in by at le ast

one third of the Par ti es, the Or ga ni sa ti on shall con ve ne, in
as so ci a ti on or con sul ta ti on with the Di rec tor-Ge ne ral of
the In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce, a con fe ren ce of Par ti es to
con si der amend ments to the Con ven ti on;

(ii) eve ry amend ment adop ted by such a con fe ren ce by a 
two-thirds ma jo rity of the Par ti es pre sent and vo ting shall
be com mu ni ca ted by the Sec re ta ry-Ge ne ral to all Par ti es
for ac cep tan ce;

(iii) un less the con fe ren ce de ci des ot her wi se, the
amend ment shall be de e med to have been ac cep ted and
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shall en ter into for ce in ac cor dan ce with the pro ce du res
spe ci fi ed in sub-pa rag raphs (a)(vi) and (a)(viii) or
sub-pa rag raphs (a)(vii) and (a)(ix) res pec ti vely, pro vi ded
that re fe ren ces in the se sub-pa rag raphs to the ex pan ded
Ma ri ti me Sa fety Com mit tee shall be ta ken to mean
re fe ren ces to the con fe ren ce.

(2) Any dec la ra ti on of ac cep tan ce of, or ob jec ti on to, an
amend ment or any no ti ce gi ven un der pa rag raph (l)(a)(ix)
shall be sub mit ted in wri ting to the Sec re ta ry-General,
who shall in form all Par ti es of any such sub mis si on and the 
date of its re ce ipt.

(3) The Sec re ta ry-Ge ne ral shall in form all Par ti es of any 
amend ments which en ter into for ce, to get her with the date
on which each such amend ment en ters into for ce.

Article XIII

Signature, ratification, acceptance, approval
and accession

(1) The Con ven ti on shall re ma in open for sig na tu re at
the He ad qu ar ters of the Or ga ni sa ti on from 1 De cem ber
1978 un til 30 No vem ber 1979 and shall the re af ter re ma in
open for ac ces si on. Any Sta te may be co me a Party by:

(a) sig na tu re wit ho ut re ser va ti on as to ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val; or

(b) sig na tu re sub ject to ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or
app ro val, fol lo wed by ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val; or

(c) ac ces si on.

(2) Ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on shall 
be ef fec ted by the de po sit of an inst ru ment to that ef fect
with the Sec re ta ry-Ge ne ral.

(3) The Sec re ta ry-Ge ne ral shall in form all Sta tes that
have sig ned the Con ven ti on or ac ce ded to it and the
Di rec tor-Ge ne ral of the In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce of any 
sig na tu re or of the de po sit of any inst ru ment of ra ti fi ca ti on, 
ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on and the date of its
de po sit.

Article XIV

Entry into force

(1) The Con ven ti on shall en ter into for ce 12 months
af ter the date on which not less than 25 Sta tes, the
com bi ned mer chant fle ets of which cons ti tu te not less than
50% of the gross ton na ge of the world’s mer chant ship ping 
of ships of 100 gross re gis ter tons or more, have eit her
sig ned it wit ho ut re ser va ti on as to ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce
or app ro val or de po si ted the re qu i si te inst ru ments of
ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on in
ac cor dan ce with ar tic le XIII.

(2) The Sec re ta ry-Ge ne ral shall in form all Sta tes that
have sig ned the Con ven ti on or ac ce ded to it of the date on
which it en ters into for ce.

(3) Any inst ru ment of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val
or ac ces si on de po si ted du ring the 12 months re fer red to in
pa rag raph (1) shall take ef fect on the co ming into for ce of
the Con ven ti on or three months af ter the de po sit of such
inst ru ment, whi che ver is the la ter date.

(4) Any inst ru ment of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val
or ac ces si on de po si ted af ter the date on which the
Con ven ti on en ters into for ce shall take ef fect three months
af ter the date of de po sit.

(5) Af ter the date on which an amend ment is de e med to
have been ac cep ted un der ar tic le XII, any inst ru ment of
ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on de po si ted
shall apply to the Con ven ti on as amen ded.

Article XV

Denunciation

(1) The Con ven ti on may be de no un ced by any Party at
any time af ter five ye ars from the date on which the
Con ven ti on en te red into for ce for that Party.

(2) De nun ci a ti on shall be ef fec ted by no ti fi ca ti on in
wri ting to the Sec re ta ry-Ge ne ral who shall in form all ot her 
Par ti es and the Di rec tor-Ge ne ral of the In ter na ti o nal
La bo ur Of fi ce of any such no ti fi ca ti on re ce i ved and of the
date of its re ce ipt as well as the date on which such
de nun ci a ti on ta kes ef fect.

(3) A de nun ci a ti on shall take ef fect 12 months af ter
re ce ipt of the no ti fi ca ti on of de nun ci a ti on by the
Sec re ta ry-Ge ne ral or af ter any lon ger pe ri od which may be 
in di ca ted in the no ti fi ca ti on.

Article XVI

Deposit and registration

(1) The Con ven ti on shall be de po si ted with the
Sec re ta ry-Ge ne ral who shall trans mit cer ti fi ed true co pi es
the re of to all Sta tes that have sig ned the Con ven ti on or
ac ce ded to it.

(2) As soon as the Con ven ti on en ters into for ce, the
Sec re ta ry-Ge ne ral shall trans mit the text to the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons for re gist ra ti on
and pub li ca ti on, in ac cor dan ce with Ar tic le 102 of the
Char ter of the Uni ted Na ti ons.

Article XVII

Languages

The Con ven ti on is es tab lis hed in a sing le copy in the
Chi ne se, Eng lish, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges,
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each text be ing equ ally aut hen tic. Of fi ci al trans la ti ons in
the Ara bic and Ger man lan gu a ges shall be pre pa red and
de po si ted with the sig ned ori gi nal.

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri sed by the ir res pec ti ve Go vern ments for that
pur po se, have sig ned the Con ven ti on.

Done at Lon don this se venth day of July, one tho u sand
nine hund red and se venty-eight.

Annex

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Regulation I/1

De fi ni ti ons and cla ri fi ca ti ons

1 For the pur po se of the Con ven ti on, un less exp ressly
pro vi ded ot her wi se:

.1 ,,Re gu lat ions” me ans re gu lat ions con ta i ned in the
an nex to the Con ven ti on;

.2 ,,App ro ved” me ans app ro ved by the Party in
ac cor dan ce with the se re gu lat ions;

.3 ,,Mas ter” me ans the per son ha ving com mand of a
ship;

.4 ,,Of fi cer” me ans a mem ber of the crew, ot her than
the mas ter, de sig na ted as such by na ti o nal law or
re gu lat ions or, in the ab sen ce of such de sig na ti on, by
col lec ti ve ag re e ment or cus tom;

.5 ,,Deck of fi cer” me ans an of fi cer qu a li fi ed in
ac cor dan ce with the pro vi si ons of chap ter II of the
Con ven ti on;

.6 ,,Chi ef mate” me ans the of fi cer next in rank to the
mas ter and upon whom the com mand of the ship will fall in 
the event of the in ca pa city of the mas ter;

.7 ,,En gi ne er of fi cer” me ans an of fi cer qu a li fi ed in
ac cor dan ce with the pro vi si ons of chap ter III of the
Con ven ti on;

.8 ,,Chi ef en gi ne er of fi cer” me ans the se ni or en gi ne er
of fi cer res pon sib le for the me cha ni cal pro pul si on and the
ope rat ion and ma in te nan ce of the me cha ni cal and
elect ri cal ins tal la ti ons of the ship;

.9 ,,Se cond en gi ne er of fi cer” me ans the en gi ne er
of fi cer next in rank to the chi ef en gi ne er of fi cer and upon
whom the res pon si bi lity for the me cha ni cal pro pul si on and 
the ope rat ion and ma in te nan ce of the me cha ni cal and
elect ri cal ins tal la ti ons of the ship will fall in the event of
the in ca pa city of the chi ef en gi ne er of fi cer;

.10 ,,As sis tant en gi ne er of fi cer” me ans a per son un der
tra i ning to be co me an en gi ne er of fi cer and de sig na ted as
such by na ti o nal law or re gu lat ions;

.11 ,,Ra dio ope ra tor” me ans a per son hol ding an
app rop ri a te cer ti fi ca te is su ed or re cog ni zed by the
Ad mi nist ra ti on un der the pro vi si ons of the Ra dio
Re gu lat ions;

.12 ,,Ra ting” me ans a mem ber of the ship’s crew ot her
than the mas ter or an of fi cer;

.13 ,,Ne ar-co as tal vo y a ges” me ans vo y a ges in the
vi ci nity of a Party as de fi ned by that Party;

.14 ,,Pro pul si on po wer” me ans the to tal ma xi mum
con ti nu o us ra ted out put po wer in ki lo watts of all the ship’s 
main pro pul si on ma chi ne ry which ap pe ars on the ship’s
cer ti fi ca te of re gist ry or ot her of fi ci al do cu ment;

.15 ,,Ra dio du ti es” inc lu de, as app rop ri a te,
watch ke e ping and tech ni cal ma in te nan ce and re pa irs
con duc ted in ac cor dan ce with the Ra dio Re gu lat ions, the
In ter na ti o nal Con ven ti on for the Sa fety of Life at Sea and,
at the disc re ti on of each Ad mi nist ra ti on, the re le vant
re com men da ti ons of the Or ga ni za ti on;

.16 ,,Oil tan ker” me ans a ship const ruc ted and used for
the car ri a ge of pet ro le um and pet ro le um pro ducts in bulk;

.17 ,,Che mi cal tan ker” me ans a ship const ruc ted or
ad ap ted and used for the car ri a ge in bulk of any li qu id
pro duct lis ted in chap ter 17 of the In ter na ti o nal Bulk
Che mi cal Code;

.18 ,,Li qu e fi ed gas tan ker” me ans a ship const ruc ted or
ad ap ted and used for the car ri a ge in bulk of any li qu e fi ed
gas or ot her pro duct lis ted in chap ter 19 of the
In ter na ti o nal Gas Car ri er Code;

.19 ,,Ro-ro pas sen ger ship” me ans a pas sen ger ship
with ro-ro car go spa ces or spe ci al ca te go ry spa ces as
de fi ned in the In ter na ti o nal Con ven ti on for the Sa fety of
Life at Sea, 1974, as amen ded;

.20 ,,Month” me ans a ca len dar month or 30 days made
up of pe ri ods of less than one month;

.21 ,,STCW Code” me ans the Se a fa rers’ Tra i ning,
Cer ti fi ca ti on and Watch ke e ping (STCW) Code as adop ted
by the 1995 Con fe ren ce re so lu ti on 2, as it may be
amen ded;

.22 ,,Func ti on” me ans a gro up of tasks, du ti es and
res pon si bi li ti es, as spe ci fi ed in the STCW Code, ne ces sa ry 
for ship ope rat ion, sa fety of life at sea or pro tec ti on of the
ma ri ne en vi ron ment;

.23 ,,Com pany” me ans the ow ner of the ship or any
ot her or ga ni za ti on or per son such as the ma na ger, or the
ba re bo at char te rer, who has as su med the res pon si bi lity for
ope rat ion of the ship from the shi pow ner and who, on
as su ming such res pon si bi lity, has ag re ed to take over all
the du ti es and res pon si bi li ti es im po sed on the com pany by
the se re gu lat ions;

.24 ,,App rop ri a te cer ti fi ca te” me ans a cer ti fi ca te is su ed 
and en dor sed in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this
an nex and en tit ling the law ful hol der the re of to ser ve in the 
ca pa city and per form the func ti ons in vol ved at the le vel of
res pon si bi lity spe ci fi ed the re in on a ship of the type,
ton na ge, po wer and me ans of pro pul si on con cer ned whi le
en ga ged on the par ti cu lar vo y a ge con cer ned;

.25 ,,Se a go ing ser vi ce” me ans ser vi ce on bo ard a ship
re le vant to the is sue of a cer ti fi ca te or ot her qu a li fi ca ti on.

2 The se re gu lat ions are supp le men ted by the
man da to ry pro vi si ons con ta i ned in part A of the STCW
Code and:
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.1 any re fe ren ce to a re qu i re ment in a re gu lat ion also
cons ti tu tes a re fe ren ce to the cor res pon ding sec ti on of
part A of the STCW Code;

.2 in app lying the se re gu lat ions, the re la ted gu i dan ce
and exp la na to ry ma te ri al con ta i ned in part B of the STCW
Code sho uld be ta ken into ac co unt to the gre a test deg ree
pos sib le in or der to achi e ve a more uni form
imp le men ta ti on of the Con ven ti on pro vi si ons on a glo bal
ba sis;

.3 amend ments to part A of the STCW Code shall be
adop ted, bro ught into for ce and take ef fect in ac cor dan ce
with the pro vi si ons of ar tic le XII of the Con ven ti on1

con cer ning the amend ment pro ce du re app li cab le to the
an nex; and

.4 part B of the STCW Code shall be amen ded by the
Ma ri ti me Sa fety Com mit tee in ac cor dan ce with its ru les of
pro ce du re.

3 The re fe ren ces made in ar tic le VI of the Con ven ti on
to „the Ad mi nist ra ti on” and „the is su ing Ad mi nist ra ti on”
shall not be const ru ed as pre ven ting any Party from is su ing 
and en dor sing cer ti fi ca tes un der the pro vi si ons of the se re -
gu lat ions. In ter na ti o nal Con ven ti on on Stan dards of Tra i -
ning, Cer ti fi ca ti on and Watch ke e ping for Se a fa rers 1978,
as amen ded by Re so lu ti on 1 of the 1995 Con fe ren ce.

Regulation I/2

Certificates and endorsements

1 Cer ti fi ca tes shall be in the of fi ci al lan gu a ge or
lan gu a ges of the is su ing co unt ry. If the lan gu a ge used is
not Eng lish, the text shall inc lu de a trans la ti on into that
lan gu a ge.

2 In res pect of ra dio ope ra tors, Par ti es may:
.1 inc lu de the ad di ti o nal know led ge re qu i red by the

re le vant re gu lat ions in the exa mi na ti on for the is sue of a
cer ti fi ca te comp lying with the Ra dio Re gu lat ions; or

.2 is sue a se pa ra te cer ti fi ca te in di ca ting that the hol der
has the ad di ti o nal know led ge re qu i red by the re le vant
re gu lat ions.

3 The en dor se ment re qu i red by ar tic le VI of the
Con ven ti on to at test the is sue of a cer ti fi ca te shall only be
is su ed if all the re qu i re ments of the Con ven ti on have been
comp li ed with.

1 Note:
At the 1995 Con fe ren ce amend ments to the An nex to the 1978 STCW

Con ven ti on were adop ted. They en te red into for ce 1 Feb ru a ry 1997.
On 22 May 1991 the Ma ri ti me Sa fety Com mit tee adop ted amend ments to

STCW 1978 by re so lu ti on MSC.21(59), in ac cor dan ce with ar tic le
XII(1)(a)(iv) of the Con ven ti on. The amend ments en te red into for ce on
1  December 1992.

The In ter na ti o nal Con ven ti on on Stan dards of Tra i ning, Cer ti fi ca ti on and
Watch ke e ping for Se a fa rers, 1978 (STCW 1978), was adop ted by the In ter -
na ti o nal Con fe ren ce on Tra i ning and Cer ti fi ca ti on of Se a fa rers on 7 July
1978 and en te red into for ce on 28 Ap ril 1984.

4 At the disc re ti on of a Party en dor se ments may be
in cor po ra ted in the for mat of the cer ti fi ca tes be ing is su ed
as pro vi ded for in sec ti on A-I/2 of the STCW Code. If so
in cor po ra ted the form used shall be that set forth in sec ti on
A-I/2, pa rag raph 1. If is su ed ot her wi se, the form of
en dor se ments used shall be that set forth in pa rag raph 2 of
that sec ti on.

5 An Ad mi nist ra ti on which re cog ni zes a cer ti fi ca te
un der re gu lat ion I/10 shall en dor se such cer ti fi ca te to
at test its re cog ni ti on. The en dor se ment shall only be is su ed 
if all re qu i re ments of the Con ven ti on have been comp li ed
with. The form of the en dor se ment used shall be that set
forth in pa rag raph 3 of sec ti on A-I/2 of the STCW Code.

6 The en dor se ments re fer red to in pa rag raphs 3,
4 and 5:

.1 may be is su ed as se pa ra te do cu ments;

.2 shall each be as sig ned a uni que num ber, ex cept that
en dor se ments at tes ting the is sue of a cer ti fi ca te may be
as sig ned the same num ber as the cer ti fi ca te con cer ned,
pro vi ded that num ber is uni que; and

.3 shall ex pi re as soon as the cer ti fi ca te en dor sed ex pi res 
or is withd rawn, sus pen ded or can cel led by the Party
which is su ed it and, in any case, not more than five ye ars
af ter the ir date of is sue.

7 The ca pa city in which the hol der of a cer ti fi ca te is
aut ho ri zed to ser ve shall be iden ti fi ed in the form of
en dor se ment in terms iden ti cal to tho se used in the
app li cab le safe man ning re qu i re ments of the
Ad mi nist ra ti on.

8 Ad mi nist ra ti ons may use a for mat dif fe rent from the
for mat gi ven in sec ti on A-I/2 of the STCW Code, pro vi ded 
that, as a mi ni mum, the re qu i red in for mat ion is pro vi ded in 
Ro man cha rac ters and Ara bic fi gu res, ta king into ac co unt
the va ri a ti ons per mit ted un der sec ti on A-I/2.

9 Sub ject to the pro vi si ons of re gu lat ion I/10,
pa rag raph 5, any cer ti fi ca te re qu i red by the Con ven ti on
must be kept ava i lab le in its ori gi nal form on bo ard the
ship on which the hol der is ser ving.

Regulation I/3

Principles governing near-coastal voyages

1 Any Party de fi ning ne ar-co as tal vo y a ges for the
pur po se of the Con ven ti on shall not im po se tra i ning,
ex pe ri en ce or cer ti fi ca ti on re qu i re ments on the se a fa rers
ser ving on bo ard the ships en tit led to fly the flag of anot her 
Party and en ga ged on such vo y a ges in a man ner re sul ting
in more strin gent re qu i re ments for such se a fa rers than for
se a fa rers ser ving on bo ard ships en tit led to fly its own flag. 
In no case shall any such Party im po se re qu i re ments in
res pect of se a fa rers ser ving on bo ard ships en tit led to fly
the flag of anot her Party in ex cess of tho se of the
Con ven ti on in res pect of ships not en ga ged on ne ar-co as tal 
vo y a ges.

4734 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/58. szám



2 With res pect to ships en tit led to fly the flag of a Party
re gu larly en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges off the co ast of
anot her Party, the Party who se flag the ship is en tit led to
fly shall presc ri be tra i ning, ex pe ri en ce and cer ti fi ca ti on
re qu i re ments for se a fa rers ser ving on such ships at le ast
equ al to tho se of the Party off who se co ast the ship is
en ga ged, pro vi ded that they do not ex ce ed the
re qu i re ments of the Con ven ti on in res pect of ships not
en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges. Se a fa rers ser ving on a
ship which ex tends its vo y a ge be y ond what is de fi ned as a
ne ar-co as tal vo y a ge by a Party and en ters wa ters not
co ve red by that de fi ni ti on shall ful fil the app rop ri a te
com pe ten cy re qu i re ments of the Con ven ti on.

3 A Party may af ford a ship which is en tit led to fly its
flag the be ne fits of the ne ar-co as tal vo y a ge pro vi si ons of
the Con ven ti on when it is re gu larly en ga ged off the co ast
of a non-Party on ne ar-co as tal vo y a ges as de fi ned by the
Party.

4 Par ti es de fi ning ne ar-co as tal vo y a ges, in ac cor dan ce
with the re qu i re ments of this re gu lat ion, shall
com mu ni ca te to the Sec re ta ry-Ge ne ral, in con for mity with 
the re qu i re ments of re gu lat ion I/7, the de ta ils of the
pro vi si ons adop ted.

5 Not hing in this re gu lat ion shall, in any way, li mit the
ju ris dic ti on of any Sta te, whet her or not a Party to the
Con ven ti on.

Regulation I/4

Control procedures

1 Cont rol exer ci sed by a duly aut ho ri zed cont rol of fi cer 
un der ar tic le X shall be li mi ted to the fol lo wing:

.1 ve ri fi ca ti on in ac cor dan ce with ar tic le X(1) that all
se a fa rers ser ving on bo ard who are re qu i red to be
cer ti fi ca ted in ac cor dan ce with the Con ven ti on hold an
app rop ri a te cer ti fi ca te or a va lid dis pen sa ti on, or pro vi de
do cu men ta ry pro of that an app li ca ti on for an en dor se ment
has been sub mit ted to the Ad mi nist ra ti on in ac cor dan ce
with re gu lat ion I/10, pa rag raph 5;

.2 ve ri fi ca ti on that the num bers and cer ti fi ca tes of the
se a fa rers ser ving on bo ard are in con for mity with the
app li cab le safe man ning re qu i re ments of the
Ad mi nist ra ti on; and

.3 as sess ment, in ac cor dan ce with sec ti on A-I/4 of the
STCW Code, of the abi lity of the se a fa rers of the ship to
ma in ta in watch ke e ping stan dards as re qu i red by the
Con ven ti on if the re are cle ar gro unds for be li e ving that
such stan dards are not be ing ma in ta i ned be ca u se of any of
the fol lo wing have oc cur red:

.3.1 the ship has been in vol ved in a col li si on,
gro un ding or strand ing, or

.3.2 the re has been a dis char ge of subs tan ces from the
ship when un der way, at an chor or at berth which is il le gal
un der any in ter na ti o nal con ven ti on, or

.3.3 the ship has been ma no e uv red in an er ra tic or
un sa fe man ner whe re by ro u te ing me a su res adop ted by the
Or ga ni za ti on or safe na vi ga ti on prac ti ces and pro ce du res
have not been fol lo wed, or

.3.4 the ship is ot her wi se be ing ope ra ted in such a
man ner as to pose a dan ger to per sons, pro perty or the
en vi ron ment.

2 De fi ci en ci es which may be de e med to pose a dan ger
to per sons, pro perty or the en vi ron ment inc lu de the
fol lo wing:

.1 fa i lu re of se a fa rers to hold a cer ti fi ca te, to have an
app rop ri a te cer ti fi ca te, to have a va lid dis pen sa ti on or to
pro vi de do cu men ta ry pro of that an app li ca ti on for an
en dor se ment has been sub mit ted to the Ad mi nist ra ti on in
ac cor dan ce with re gu lat ion I/10, pa rag raph 5;

.2 fa i lu re to comply with the app li cab le safe man ning
re qu i re ments of the Ad mi nist ra ti on;

.3 fa i lu re of na vi ga ti o nal or en gi ne e ring watch
ar ran ge ments to con form to the re qu i re ments spe ci fi ed for
the ship by the Ad mi nist ra ti on;

.4 ab sen ce in a watch of a per son qu a li fi ed to ope ra te
equ ip ment es sen ti al to safe na vi ga ti on, sa fety
ra di o com mu ni ca ti ons or the pre ven ti on of ma ri ne
pol lu ti on; and

.5 ina bi lity to pro vi de for the first watch at the
com men ce ment of a vo y a ge and for sub se qu ent re li e ving
wat ches per sons who are suf fi ci ently res ted and ot her wi se
fit for duty.

3 Fa i lu re to cor rect any of the de fi ci en ci es re fer red to in 
pa rag raph 2, in so far as it has been de ter mi ned by the Party 
car ry ing out the cont rol that they pose a dan ger to per sons,
pro perty or the en vi ron ment, shall be the only gro unds
un der ar tic le X on which a Party may de ta in a ship.

Regulation I/5

National provisions

1 Each Party shall es tab lish pro ces ses and pro ce du res
for the im par ti al in ves ti ga ti on of any re por ted
in com pe ten cy, act or omis si on, that may pose a di rect
thre at to sa fety of life or pro perty at sea or to the ma ri ne
en vi ron ment, by the hold ers of cer ti fi ca tes or
en dor se ments is su ed by that Party in con nec ti on with the ir
per for man ce of du ti es re la ted to the ir cer ti fi ca tes and for
the withd ra wal, sus pen si on and can cel la ti on of such
cer ti fi ca tes for such ca u se and for the pre ven ti on of fra ud.

2 Each Party shall presc ri be pe nal ti es or dis cip li na ry
me a su res for ca ses in which the pro vi si ons of its na ti o nal
le gis la ti on gi ving ef fect to the Con ven ti on are not
comp li ed with in res pect of ships en tit led to fly its flag or
of se a fa rers duly cer ti fi ca ted by that Party.
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3 In par ti cu lar, such pe nal ti es or dis cip li na ry me a su res
shall be presc ri bed and en for ced in ca ses in which:

.1 a com pany or a mas ter has en ga ged a per son not
hol ding a cer ti fi ca te as re qu i red by the Con ven ti on;

.2 a mas ter has al lo wed any func ti on or ser vi ce in any
ca pa city re qu i red by the se re gu lat ions to be per for med by a 
per son hol ding an app rop ri a te cer ti fi ca te, to be per for med
by a per son not hol ding the re qu i red cer ti fi ca te, a va lid
dis pen sa ti on or ha ving the do cu men ta ry pro of re qu i red by
re gu lat ion I/10, pa rag raph 5; or

.3 a per son has ob ta i ned by fra ud or for ged do cu ments
an en ga ge ment to per form any func ti on or ser ve in any
ca pa city re qu i red by the se re gu lat ions to be per for med or
fil led by a per son hol ding a cer ti fi ca te or dis pen sa ti on.

4 A Party, wit hin who se ju ris dic ti on the re is lo ca ted
any com pany which, or any per son who, is be li e ved on
cle ar gro unds to have been res pon sib le for, or to have
know led ge of, any ap pa rent non-comp li an ce with the
Con ven ti on spe ci fi ed in pa rag raph 3, shall ex tend all
co-ope rat ion pos sib le to any Party which ad vi ses it of its
in ten ti on to ini ti a te pro ce e dings un der its ju ris dic ti on.

Regulation I/6

Training and assessment

1 Each Party shall en su re that:
.1 the tra i ning and as sess ment of se a fa rers, as re qu i red

un der the Con ven ti on, are ad mi nis te red, su per vi sed and
mo ni to red in ac cor dan ce with the pro vi si ons of sec ti on
A-I/6 of the STCW Code; and

.2 tho se res pon sib le for the tra i ning and as sess ment of
com pe ten ce of se a fa rers, as re qu i red un der the
Con ven ti on, are app rop ri a tely qu a li fi ed in ac cor dan ce
with the pro vi si ons of sec ti on A-I/6 of the STCW Code for
the type and le vel of tra i ning or as sess ment in vol ved.

Regulation I/7

Communication of information

1 In ad di ti on to the in for mat ion re qu i red to be
com mu ni ca ted by ar tic le IV, each Party shall pro vi de to
the Sec re ta ry-Ge ne ral wit hin the time pe ri ods presc ri bed
and in the for mat spe ci fi ed in sec ti on A-I/7 of the STCW
Code, such ot her in for mat ion as may be re qu i red by the
Code on ot her steps ta ken by the Party to give the
Con ven ti on full and comp le te ef fect.

2 When comp le te in for mat ion as presc ri bed in ar tic le
IV and sec ti on A-I/7 of the STCW Code has been re ce i ved
and such in for mat ion con firms that full and comp le te
ef fect is gi ven to the pro vi si ons of the Con ven ti on, the
Sec re ta ry-Ge ne ral shall sub mit a re port to this ef fect to the
Ma ri ti me Sa fety Com mit tee.

3 Fol lo wing sub se qu ent con fir ma ti on by the Ma ri ti me
Sa fety Com mit tee, in ac cor dan ce with pro ce du res adop ted
by the Com mit tee, that the in for mat ion which has been
pro vi ded de monst ra tes that full and comp le te ef fect is
gi ven to the pro vi si ons of the Con ven ti on:

.1 the Ma ri ti me Sa fety Com mit tee shall iden ti fy the
Par ti es so con cer ned; and

.2 ot her Par ti es shall be en tit led, sub ject to the
pro vi si ons of re gu lat ions I/4 and I/10, to ac cept, in
prin cip le, that cer ti fi ca tes is su ed by or on be half of the
Par ti es iden ti fi ed in pa rag raph 3.1 are in comp li an ce with
the Con ven ti on.

Regulation I/8

Quality standards

1 Each Party shall en su re that:
.1 in ac cor dan ce with the pro vi si ons of sec ti on A-I/8 of

the STCW Code, all tra i ning, as sess ment of com pe ten ce,
cer ti fi ca ti on, en dor se ment and re va li da ti on ac ti vi ti es
car ri ed out by non-go vern men tal agen ci es or en ti ti es un der 
its aut ho rity are con ti nu o usly mo ni to red thro ugh a qu a lity
stan dards sys tem to en su re achi e ve ment of de fi ned
ob jec ti ves, inc lu ding tho se con cer ning the qu a li fi ca ti ons
and ex pe ri en ce of inst ruc tors and as ses sors; and

.2 whe re go vern men tal agen ci es or en ti ti es per form
such ac ti vi ti es, the re shall be a qu a lity stan dards sys tem.

2 Each Party shall also en su re that an eva lu a ti on is
pe ri o di cally un der ta ken in ac cor dan ce with the pro vi si ons
of sec ti on A-I/8 of the STCW Code by qu a li fi ed per sons
who are not them sel ves in vol ved in the ac ti vi ti es
con cer ned.

3 In for mat ion re lat ing to the eva lu a ti on re qu i red by
pa rag raph 2 shall be com mu ni ca ted to the Sec re ta ry-
Ge ne ral.

Regulation I/9

Medical standards – Issue and
registration of certificates

1 Each Party shall es tab lish stan dards of me di cal
fit ness for se a fa rers, par ti cu larly re gar ding ey e sight and
he a ring.

2 Each Party shall en su re that cer ti fi ca tes are is su ed
only to can di da tes who comply with the re qu i re ments of
this re gu lat ion.

3 Can di da tes for cer ti fi ca ti on shall pro vi de sa tis fac to ry 
pro of:

.1 of the ir iden tity;

.2 that the ir age is not less than that presc ri bed in the
re gu lat ion re le vant to the cer ti fi ca te app li ed for;

.3 that they meet the stan dards of me di cal fit ness,
par ti cu larly re gar ding ey e sight and he a ring, es tab lis hed by 
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the Party, and hold a va lid do cu ment at tes ting to the ir
me di cal fit ness, is su ed by a duly qu a li fi ed me di cal
prac ti ti o ner re cog ni zed by the Party;

.4 of ha ving comp le ted the se a go ing ser vi ce and any
re la ted com pul so ry tra i ning re qu i red by the se re gu lat ions
for the cer ti fi ca te app li ed for; and

.5 that they meet the stan dards of com pe ten ce
presc ri bed by the se re gu lat ions for the ca pa ci ti es,
func ti ons and le vels that are to be iden ti fi ed in the
en dor se ment to the cer ti fi ca te.

4 Each Party un der ta kes to:
.1 ma in ta in a re gis ter or re gis ters of all cer ti fi ca tes and

en dor se ments for mas ters and of fi cers and, as app rop ri a te,
ra tings, which are is su ed, have ex pi red or have been
re va li da ted, sus pen ded, can cel led or re por ted lost or
dest ro y ed and of dis pen sa ti ons is su ed; and

.2 make ava i lab le in for mat ion on the sta tus of such
cer ti fi ca tes, en dor se ments and dis pen sa ti ons to ot her
Par ti es and com pa ni es which re qu est ve ri fi ca ti on of the
aut hen ti city and va li dity of cer ti fi ca tes pro du ced to them
by se a fa rers se e king re cog ni ti on of the ir cer ti fi ca tes un der
re gu lat ion I/10 or emp lo y ment on bo ard ship.

Regulation I/10

Recognition of certificates

1 Each Ad mi nist ra ti on shall en su re that the pro vi si ons
of this re gu lat ion are comp li ed with, in or der to re cog ni ze,
by en dor se ment in ac cor dan ce with re gu lat ion I/2,
pa rag raph 5, a cer ti fi ca te is su ed by or un der the aut ho rity
of anot her Party to a mas ter, of fi cer or ra dio ope ra tor and
that:

.1 the Ad mi nist ra ti on has con fir med, thro ugh all
ne ces sa ry me a su res, which may inc lu de ins pec ti on of
fa ci li ti es and pro ce du res, that the re qu i re ments con cer ning 
stan dards of com pe ten ce, the is sue and en dor se ment of
cer ti fi ca tes and re cord ke e ping are fully comp li ed with;
and

.2 an un der ta king is ag re ed with the Party con cer ned
that prompt no ti fi ca ti on will be gi ven of any sig ni fi cant
chan ge in the ar ran ge ments for tra i ning and cer ti fi ca ti on
pro vi ded in comp li an ce with the Con ven ti on.

2 Me a su res shall be es tab lis hed to en su re that se a fa rers
who pre sent, for re cog ni ti on, cer ti fi ca tes is su ed un der the
pro vi si ons of re gu lat ions II/2, III/2 or III/3, or is su ed un der 
VII/1 at the ma na ge ment le vel, as de fi ned in the STCW
Code, have an app rop ri a te know led ge of the ma ri ti me
le gis la ti on of the Ad mi nist ra ti on re le vant to the func ti ons
they are per mit ted to per form.

3 In for mat ion pro vi ded and me a su res ag re ed upon
un der this re gu lat ion shall be com mu ni ca ted to the
Sec re ta ry-Ge ne ral in con for mity with the re qu i re ments of
re gu lat ion I/7.

4 Cer ti fi ca tes is su ed by or un der the aut ho rity of a
non-Party shall not be re cog ni zed.

5 Not withs tan ding the re qu i re ment of re gu lat ion I/2,
pa rag raph 5, an Ad mi nist ra ti on may, if cir cums tan ces
re qu i re, al low a se a fa rer to ser ve in a ca pa city, ot her than
ra dio of fi cer or ra dio ope ra tor, ex cept as pro vi ded by the
Ra dio Re gu lat ions, for a pe ri od not ex ce e ding three
months on bo ard a ship en tit led to fly its flag, whi le
hol ding an app rop ri a te and va lid cer ti fi ca te is su ed and
en dor sed as re qu i red by anot her Party for use on bo ard that 
Party’s ships but which has not yet been en dor sed so as to
ren der it app rop ri a te for ser vi ce on bo ard ships en tit led to
fly the flag of the Ad mi nist ra ti on. Do cu men ta ry pro of
shall be re a dily ava i lab le that app li ca ti on for an
en dor se ment has been sub mit ted to the Ad mi nist ra ti on.

6 Cer ti fi ca tes and en dor se ments is su ed by an
Ad mi nist ra ti on un der the pro vi si ons of this re gu lat ion in
re cog ni ti on of, or at tes ting the re cog ni ti on of, a cer ti fi ca te
is su ed by anot her Party, shall not be used as the ba sis for
furt her re cog ni ti on by anot her Ad mi nist ra ti on.

Regulation I/11

Revalidation of certificates

1 Eve ry mas ter, of fi cer and ra dio ope ra tor hol ding a
cer ti fi ca te is su ed or re cog ni zed un der any chap ter of the
Con ven ti on ot her than chap ter VI, who is ser ving at sea or
in tends to ret urn to sea af ter a pe ri od as ho re shall, in or der
to con ti nue to qu a li fy for se a go ing ser vi ce, be re qu i red at
in ter vals not ex ce e ding five ye ars to:

.1 meet the stan dards of me di cal fit ness presc ri bed by
re gu lat ion I/9; and

.2 es tab lish con ti nu ed pro fes si o nal com pe ten ce in
ac cor dan ce with sec ti on A-I/11 of the STCW Code.

2 Eve ry mas ter, of fi cer and ra dio ope ra tor shall, for
con ti nu ing se a go ing ser vi ce on bo ard ships for which
spe ci al tra i ning re qu i re ments have been in ter na ti o nally
ag re ed upon, suc cess fully comp le te app ro ved re le vant
tra i ning.

3 Each Party shall com pa re the stan dards of
com pe ten ce which it re qu i red of can di da tes for cer ti fi ca tes 
is su ed be fo re 1 Feb ru a ry 2002 with tho se spe ci fi ed for the
app rop ri a te cer ti fi ca te in part A of the STCW Code, and
shall de ter mi ne the need for re qu i ring the hold ers of such
cer ti fi ca tes to un der go app rop ri a te ref res her and up da ting
tra i ning or as sess ment.

4 The Party shall, in con sul ta ti on with tho se con cer ned, 
for mu la te or pro mo te the for mu lat ion of a struc tu re of
ref res her and up da ting co ur ses as pro vi ded for in sec ti on
A-I/11 of the STCW Code.
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5 For the pur po se of up da ting the know led ge of
mas ters, of fi cers and ra dio ope ra tors, each Ad mi nist ra ti on
shall en su re that the texts of re cent chan ges in na ti o nal and
in ter na ti o nal re gu lat ions con cer ning the sa fety of life at
sea and the pro tec ti on of the ma ri ne en vi ron ment are made
ava i lab le to ships en tit led to fly its flag.

Regulation I/12

Use of simulators

1 The per for man ce stan dards and ot her pro vi si ons set
forth in sec ti on A-I/12 and such ot her re qu i re ments as are
presc ri bed in part A of the STCW Code for any cer ti fi ca te
con cer ned shall be comp li ed with in res pect of:

.1 all man da to ry si mu la tor-ba sed tra i ning;

.2 any as sess ment of com pe ten cy re qu i red by part A of
the STCW Code which is car ri ed out by me ans of a
si mu la tor; and

.3 any de monst ra ti on, by me ans of a si mu la tor, of
con ti nu ed pro fi ci en cy re qu i red by part A of the STCW
Code.

2 Si mu la tors ins tal led or bro ught into use pri or to
1 Feb ru a ry 2002 may be exemp ted from full comp li an ce
with the per for man ce stan dards re fer red to in pa rag raph 1,
at the disc re ti on of the Party con cer ned.

Regulation I/13

Conduct of trials

1 The se re gu lat ions shall not pre vent an
Ad mi nist ra ti on from aut ho ri zing ships en tit led to fly its
flag to par ti ci pa te in tri als.

2 For the pur po ses of this re gu lat ion, the term „tri al”
me ans an ex pe ri ment or se ri es of ex pe ri ments, con duc ted
over a li mi ted pe ri od, which may in vol ve the use of
au to ma ted or in teg ra ted sys tems in or der to eva lu a te
al ter na ti ve met hods of per for ming spe ci fic du ti es or
sa tis fy ing par ti cu lar ar ran ge ments presc ri bed by the
Con ven ti on, which wo uld pro vi de at le ast the same deg ree
of sa fety and pol lu ti on pre ven ti on as pro vi ded by the se
re gu lat ions.

3 The Ad mi nist ra ti on aut ho ri zing ships to par ti ci pa te
in tri als shall be sa tis fi ed that such tri als are con duc ted in a
man ner that pro vi des at le ast the same deg ree of sa fety and
pol lu ti on pre ven ti on as pro vi ded by the se re gu lat ions.
Such tri als shall be con duc ted in ac cor dan ce with
gu i de li nes adop ted by the Or ga ni za ti on.

4 De ta ils of such tri als shall be re por ted to the
Or ga ni za ti on as early as prac ti cab le but not less than six
months be fo re the date on which the tri als are sche du led to
com men ce. The Or ga ni za ti on shall cir cu la te such
par ti cu lars to all Par ti es.

5 The re sults of tri als aut ho ri zed un der pa rag raph 1,
and any re com men da ti ons the Ad mi nist ra ti on may have
re gar ding tho se re sults, shall be re por ted to the
Or ga ni za ti on, which shall cir cu la te such re sults and
re com men da ti ons to all Par ti es.

6 Any Party ha ving any ob jec ti on to par ti cu lar tri als
aut ho ri zed in ac cor dan ce with this re gu lat ion sho uld
com mu ni ca te such ob jec ti on to the Or ga ni za ti on as early
as prac ti cab le. The Or ga ni za ti on shall cir cu la te de ta ils of
the ob jec ti on to all Par ti es.

7 An Ad mi nist ra ti on which has aut ho ri zed a tri al shall
res pect ob jec ti ons re ce i ved from ot her Par ti es re lat ing to
such tri al by di rec ting ships en tit led to fly its flag not to
en ga ge in a tri al whi le na vi ga ting in the wa ters of a co as tal
Sta te which has com mu ni ca ted its ob jec ti on to the
Or ga ni za ti on.

8 An Ad mi nist ra ti on which conc lu des, on the ba sis of a
tri al, that a par ti cu lar sys tem will pro vi de at le ast the same
deg ree of sa fety and pol lu ti on pre ven ti on as pro vi ded by
the se re gu lat ions may aut ho ri ze ships en tit led to fly its flag 
to con ti nue to ope ra te with such a sys tem in de fi ni tely,
sub ject to the fol lo wing re qu i re ments:

.1 the Ad mi nist ra ti on shall, af ter re sults of the tri al
have been sub mit ted in ac cor dan ce with pa rag raph 5,
pro vi de de ta ils of any such aut ho ri za ti on, inc lu ding
iden ti fi ca ti on of the spe ci fic ships which may be sub ject to
the aut ho ri za ti on, to the Or ga ni za ti on, which will cir cu la te 
this in for mat ion to all Par ti es;

.2 any ope rat ions aut ho ri zed un der this pa rag raph shall
be con duc ted in ac cor dan ce with any gu i de li nes de ve lo ped 
by the Or ga ni za ti on, to the same ex tent as they apply
du ring a tri al;

.3 such ope rat ions shall res pect any ob jec ti ons re ce i ved 
from ot her Par ti es in ac cor dan ce with pa rag raph 7, to the
ex tent such ob jec ti ons have not been withd rawn; and

.4 an ope rat ion aut ho ri zed un der this pa rag raph shall
only be per mit ted pen ding a de ter mi na ti on by the
Ma ri ti me Sa fety Com mit tee as to whet her an amend ment
to the Con ven ti on wo uld be app rop ri a te, and, if so,
whet her the ope rat ion sho uld be sus pen ded or per mit ted to
con ti nue be fo re the amend ment en ters into for ce.

9 At the re qu est of any Party, the Ma ri ti me Sa fety
Com mit tee shall es tab lish a date for the con si de ra ti on of
the tri al re sults and for the app rop ri a te de ter mi na ti ons.
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Re gu lat ion I/14

Res pon si bi li ti es of com pa ni es

1 Each Ad mi nist ra ti on shall, in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of sec ti on A-I/14, hold com pa ni es res pon sib le
for the as sign ment of se a fa rers for ser vi ce in the ir ships in
ac cor dan ce with the pro vi si ons of the pre sent Con ven ti on,
and shall re qu i re eve ry such com pany to en su re that:

.1 each se a fa rer as sig ned to any of its ships holds an
app rop ri a te cer ti fi ca te in ac cor dan ce with the pro vi si ons of 
the Con ven ti on and as es tab lis hed by the Ad mi nist ra ti on;

.2 its ships are man ned in comp li an ce with the
app li cab le safe man ning re qu i re ments of the
Ad mi nist ra ti on;

.3 do cu men ta ti on and data re le vant to all se a fa rers
emp lo y ed on its ships are ma in ta i ned and re a dily
ac ces sib le, and inc lu de, wit ho ut be ing li mi ted to,
do cu men ta ti on and data on the ir ex pe ri en ce, tra i ning,
me di cal fit ness and com pe ten cy in as sig ned du ti es;

.4 se a fa rers on be ing as sig ned to any of its ships are
fa mi li a ri zed with the ir spe ci fic du ti es and with all ship
ar ran ge ments, ins tal la ti ons, equ ip ment, pro ce du res and
ship cha rac te ris tics that are re le vant to the ir ro u ti ne or
emer gen cy du ti es; and

.5 the ship’s comp le ment can ef fec ti vely co-or di na te
the ir ac ti vi ti es in an emer gen cy si tu a ti on and in
per for ming func ti ons vi tal to sa fety or to the pre ven ti on or
mi ti ga ti on of pol lu ti on.

Regulation I/15

Transitional provisions

1 Un til 1 Feb ru a ry 2002, a Party may con ti nue to is sue,
re cog ni ze and en dor se cer ti fi ca tes in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of the Con ven ti on which app li ed im me di a tely
pri or to 1 Feb ru a ry 1997 in res pect of tho se se a fa rers who
com men ced app ro ved se a go ing ser vi ce, an app ro ved
edu ca ti on and tra i ning pro gram me or an app ro ved tra i ning
co ur se be fo re 1 Au gust 1998.

2 Un til 1 Feb ru a ry 2002, a Party may con ti nue to re new 
and re va li da te cer ti fi ca tes and en dor se ments in ac cor dan ce 
with the pro vi si ons of the Con ven ti on which app li ed
im me di a tely pri or to 1 Feb ru a ry 1997.

3 Whe re a Party, pur su ant to re gu lat ion I/11, re is su es or 
ex tends the va li dity of cer ti fi ca tes ori gi nally is su ed by that
Party un der the pro vi si ons of the Con ven ti on which
app li ed im me di a tely pri or to 1 Feb ru a ry 1997, the Party
may, at its disc re ti on, rep la ce ton na ge li mi ta ti ons
ap pe a ring on the ori gi nal cer ti fi ca tes as fol lows:

.1 ,,200 gross re gis te red tons” may be rep la ced by „500
gross ton na ge”; and

.2 ,,1,600 gross re gis te red tons” may be rep la ced by
„3,000 gross ton na ge”.

CHAPTER II

MASTER AND DECK DEPARTMENT

Regulation II/1

Mandatory minimum requirements for certification
of officers in charge of a navigational watch

on ships of 500 gross tonnage or more

1 Eve ry of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch
ser ving on a se a go ing ship of 500 gross ton na ge or more
shall hold an app rop ri a te cer ti fi ca te.

2 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:
.1 be not less than 18 ye ars of age;
.2 have app ro ved se a go ing ser vi ce of not less than one

year as part of an app ro ved tra i ning pro gram me which
inc lu des on-bo ard tra i ning which me ets the re qu i re ments
of sec ti on A-II/1 of the STCW Code and is do cu men ted in
an app ro ved tra i ning re cord book, or ot her wi se have
app ro ved se a go ing ser vi ce of not less than three ye ars;

.3 have per for med, du ring the re qu i red se a go ing
ser vi ce, brid ge watch ke e ping du ti es un der the su per vi si on
of the mas ter or a qu a li fi ed of fi cer for a pe ri od of not less
than six months;

.4 meet the app li cab le re qu i re ments of the re gu lat ions
in chap ter IV, as app rop ri a te, for per for ming de sig na ted
ra dio du ti es in ac cor dan ce with the Ra dio Re gu lat ions; and

.5 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning and 
meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-II/1 of the STCW Code.

Regulation II/2

Mandatory minimum requirements for certification
of masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage 

or more

Mas ter and chi ef mate on ships of 3,000 gross ton na ge
or more

1 Eve ry mas ter and chi ef mate on a se a go ing ship of
3,000 gross ton na ge or more shall hold an app rop ri a te
cer ti fi ca te.

2 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:
.1 meet the re qu i re ments for cer ti fi ca ti on as an of fi cer

in char ge of a na vi ga ti o nal watch on ships of 500 gross
ton na ge or more and have app ro ved se a go ing ser vi ce in
that ca pa city:

.1.1 for cer ti fi ca ti on as chi ef mate, not less than
12 months, and

.1.2 for cer ti fi ca ti on as mas ter, not less than 36 months;
ho we ver, this pe ri od may be re du ced to not less than
24 months if not less than 12 months of such se a go ing
ser vi ce has been ser ved as chi ef mate; and

2006/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4739



.2 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning and 
meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-II/2 of the STCW Code for mas ters and chi ef ma tes on
ships of 3,000 gross ton na ge or more.

Mas ter and chi ef mate on ships of bet we en 500 and
3,000 gross ton na ge

3 Eve ry mas ter and chi ef mate on a se a go ing ship of
bet we en 500 and 3,000 gross ton na ge shall hold an
app rop ri a te cer ti fi ca te.

4 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:
.1 for cer ti fi ca ti on as chi ef mate, meet the re qu i re ments

of an of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch on ships of
500 gross ton na ge or more;

.2 for cer ti fi ca ti on as mas ter, meet the re qu i re ments of
an of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch on ships of
500 gross ton na ge or more and have app ro ved se a go ing
ser vi ce of not less than 36 months in that ca pa city;
ho we ver, this pe ri od may be re du ced to not less than
24 months if not less than 12 months of such se a go ing
ser vi ce has been ser ved as chi ef mate, and

.3 have comp le ted app ro ved tra i ning and meet the
stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on A-II/2 of the
STCW Code for mas ters and chi ef ma tes on ships of
bet we en 500 and 3,000 gross ton na ge.

Regulation II/3

Mandatory minimum requirements for certification
of officers in charge of a navigational watch and

of masters on ships of less than 500 gross tonnage

Ships not en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges

1 Eve ry of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch
ser ving on a se a go ing ship of less than 500 gross ton na ge
not en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges shall hold an
app rop ri a te cer ti fi ca te for ships of 500 gross ton na ge or
more.

2 Eve ry mas ter ser ving on a se a go ing ship of less than
500 gross ton na ge not en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges
shall hold an app rop ri a te cer ti fi ca te for ser vi ce as mas ter
on ships of bet we en 500 and 3,000 gross ton na ge.

Ships en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges

Of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch
3 Eve ry of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch on a

se a go ing ship of less than 500 gross ton na ge en ga ged on
ne ar-co as tal vo y a ges shall hold an app rop ri a te cer ti fi ca te.

4 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on as of fi cer in char ge
of a na vi ga ti o nal watch on a se a go ing ship of less than
500 gross ton na ge en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges shall:

.1 be not less than 18 ye ars of age;

.2 have comp le ted:

.2.1 spe ci al tra i ning, inc lu ding an ade qu a te pe ri od of
app rop ri a te se a go ing ser vi ce as re qu i red by the
Ad mi nist ra ti on, or

.2.2 app ro ved se a go ing ser vi ce in the deck de part ment
of not less than three ye ars;

.3 meet the app li cab le re qu i re ments of the re gu lat ions
in chap ter IV, as app rop ri a te, for per for ming de sig na ted
ra dio du ti es in ac cor dan ce with the Ra dio Re gu lat ions; and

.4 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning and 
meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-II/3 of the STCW Code for of fi cers in char ge of a
na vi ga ti o nal watch on ships of less than 500 gross ton na ge
en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges.

Mas ter
5 Eve ry mas ter ser ving on a se a go ing ship of less than

500 gross ton na ge en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges shall
hold an app rop ri a te cer ti fi ca te.

6 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on as mas ter on a
se a go ing ship of less than 500 gross ton na ge en ga ged on
ne ar-co as tal vo y a ges shall:

.1 be not less than 20 ye ars of age;

.2 have app ro ved se a go ing ser vi ce of not less than
12 months as of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch; and

.3 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning and 
meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-II/3 of the STCW Code for mas ters on ships of less than
500 gross ton na ge en ga ged on ne ar-co as tal vo y a ges.

Exemp ti ons

7 The Ad mi nist ra ti on, if it con si ders that a ship’s size
and the con di ti ons of its vo y a ge are such as to ren der the
app li ca ti on of the full re qu i re ments of this re gu lat ion and
sec ti on A-II/3 of the STCW Code un re a so nab le or
imp rac ti cab le, may to that ex tent exempt the mas ter and
the of fi cer in char ge of a na vi ga ti o nal watch on such a ship
or class of ships from some of the re qu i re ments, be a ring in
mind the sa fety of all ships which may be ope rat ing in the
same wa ters.

Regulation II/4

Mandatory minimum requirements for certification
of ratings forming part of a navigational watch

1 Eve ry ra ting for ming part of a na vi ga ti o nal watch on
a se a go ing ship of 500 gross ton na ge or more, ot her than
ra tings un der tra i ning and ra tings who se du ti es whi le on
watch are of an uns kil led na tu re, shall be duly cer ti fi ca ted
to per form such du ti es.

2 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:
.1 be not less than 16 ye ars of age;
.2 have comp le ted:
.2.1 app ro ved se a go ing ser vi ce inc lu ding not less than

six months tra i ning and ex pe ri en ce, or
.2.2 spe ci al tra i ning, eit her pre-sea or on bo ard ship an

app ro ved pe ri od of se a go ing ser vi ce which shall not be
less than two months; and
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.3 meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-II/4 of the STCW Code.

3 The se a go ing ser vi ce, tra i ning and ex pe ri en ce
re qu i red by sub-pa rag raphs 2.2.1 and 2.2.2 shall be
as so ci a ted with na vi ga ti o nal watch ke e ping func ti ons and
in vol ve the per for man ce of du ti es car ri ed out un der the
di rect su per vi si on of the mas ter, the of fi cer in char ge of the 
na vi ga ti o nal watch or a qu a li fi ed ra ting.

4 Se a fa rers may be con si de red by the Party to have met
the re qu i re ments of this re gu lat ion if they have ser ved in a
re le vant ca pa city in the deck de part ment for a pe ri od of not 
less than one year wit hin the last five ye ars pre ce ding the
ent ry into for ce of the Con ven ti on for that Party.

CHAPTER III

CHIEF ENGINEER AND ENGINE DEPARTMENT

Regulation III/1

Mandatory minimum requirements for certification
of officers in charge of an engineering watch

in a manned engine-room or designated duty engineers
in a periodically unmanned engine-room

1 Eve ry of fi cer in char ge of an en gi ne e ring watch in a
man ned en gi ne-ro om or de sig na ted duty en gi ne er of fi cer
in a pe ri o di cally un man ned en gi ne-ro om on a se a go ing
ship po we red by main pro pul si on ma chi ne ry of 750 kW
pro pul si on po wer or more shall hold an app rop ri a te
cer ti fi ca te.

2 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:
.1 be not less than 18 ye ars of age;
.2 have comp le ted not less than six months se a go ing

ser vi ce in the en gi ne de part ment in ac cor dan ce with
sec ti on A-III/1 of the STCW Code; and

.3 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning of
at le ast 30 months which inc lu des on-bo ard tra i ning
do cu men ted in an app ro ved tra i ning re cord book and meet
the stan dards of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on A-III/1 of
the STCW Code.

Regulation III/2

Mandatory minimum requirements for certification
of chief engineer officers and second engineer officers

on ships powered by main propulsion machinery
of 3,000 kW propulsion power or more

1 Eve ry chi ef en gi ne er of fi cer and se cond en gi ne er
of fi cer on a se a go ing ship po we red by main pro pul si on
ma chi ne ry of 3,000 kW pro pul si on po wer or more shall
hold an app rop ri a te cer ti fi ca te.

2 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:

.1 meet the re qu i re ments for cer ti fi ca ti on as an of fi cer
in char ge of an en gi ne e ring watch and:

.1.1 for cer ti fi ca ti on as se cond en gi ne er of fi cer, shall
have not less than 12 months’ app ro ved se a go ing ser vi ce
as as sis tant en gi ne er of fi cer or en gi ne er of fi cer, and

.1.2 for cer ti fi ca ti on as chi ef en gi ne er of fi cer, shall
have not less than 36 months’ app ro ved se a go ing ser vi ce
of which not less than 12 months shall have been ser ved as
an en gi ne er of fi cer in a po si ti on of res pon si bi lity whi le
qu a li fi ed to ser ve as se cond en gi ne er of fi cer; and

.2 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning and 
meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-III/2 of the STCW Code.

Regulation III/3

Mandatory minimum requirements for certification of
chief engineer officers and second engineer officers on

ships powered by main propulsion machinery of between 
750 kW and 3,000 kW propulsion power

1 Eve ry chi ef en gi ne er of fi cer and se cond en gi ne er
of fi cer on a sea-go ing ship po we red by main pro pul si on
ma chi ne ry of bet we en 750 and 3,000 kW pro pul si on
po wer shall hold an app rop ri a te cer ti fi ca te.

2 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:

.1 meet the re qu i re ments for cer ti fi ca ti on as an of fi cer in 
char ge of an en gi ne e ring watch and:

.1.1 for cer ti fi ca ti on as se cond en gi ne er of fi cer, shall
have not less than 12 months’ app ro ved se a go ing ser vi ce
as as sis tant en gi ne er of fi cer or en gi ne er of fi cer, and

.1.2 for cer ti fi ca ti on as chi ef en gi ne er of fi cer, shall
have not less than 24 months’ app ro ved se a go ing ser vi ce
of which not less than 12 months shall be ser ved whi le
qu a li fi ed to ser ve as se cond en gi ne er of fi cer; and

.2 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning and 
meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-III/3 of the STCW Code.

3 Eve ry en gi ne er of fi cer who is qu a li fi ed to ser ve as
se cond en gi ne er of fi cer on ships po we red by main
pro pul si on ma chi ne ry of 3,000 kW pro pul si on po wer or
more, may ser ve as chi ef en gi ne er of fi cer on ships
po we red by main pro pul si on ma chi ne ry of less than
3,000 kW pro pul si on po wer, pro vi ded that not less than
12 months’ app ro ved se a go ing ser vi ce shall have been
ser ved as an en gi ne er of fi cer in a po si ti on of res pon si bi lity
and the cer ti fi ca te is so en dor sed.
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Regulation III/4

Mandatory minimum requirements for certification
of ratings forming part of a watch in a manned
engine-room or designated to perform duties

in a periodically unmanned engine-room

1 Eve ry ra ting for ming part of an en gi ne-ro om watch or 
de sig na ted to per form du ti es in a pe ri o di cally un man ned
en gi ne-room on a se a go ing ship po we red by main
pro pul si on ma chi ne ry of 750 kW pro pul si on po wer or
more, ot her than ra tings un der tra i ning and ra tings who se
du ti es are of an uns kil led na tu re, shall be duly cer ti fi ca ted
to per form such du ti es.

2 Eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on shall:
.1 be not less than 16 ye ars of age;
.2 have comp le ted:
.2.1 app ro ved se a go ing ser vi ce inc lu ding not less than

six months tra i ning and ex pe ri en ce, or
.2.2 spe ci al tra i ning, eit her pre-sea or on bo ard ship,

inc lu ding an app ro ved pe ri od of se a go ing ser vi ce which
shall not be less than two months; and

.3 meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-III/4 of the STCW Code.

3 The se a go ing ser vi ce, tra i ning and ex pe ri en ce
re qu i red by sub-pa rag raphs 2.2.1 and 2.2.2 shall be
as so ci a ted with en gi ne-room watch ke e ping func ti ons and
in vol ve the per for man ce of du ti es car ri ed out un der the
di rect su per vi si on of a qu a li fi ed en gi ne er of fi cer or a
qu a li fi ed ra ting.

4 Se a fa rers may be con si de red by the Party to have met
the re qu i re ments of this re gu lat ion if they have ser ved in a
re le vant ca pa city in the en gi ne de part ment for a pe ri od of
not less than one year wit hin the last five ye ars pre ce ding
the ent ry into for ce of the Con ven ti on for that Party.

CHAPTER IV

RADIOCOMMUNICATION AND RADIO PERSONNEL

Exp la na to ry note:
Man da to ry pro vi si ons re lat ing to ra dio watch ke e ping

are set forth in the Ra dio Re gu lat ions, and in the
In ter na ti o nal Con ven ti on for the Sa fety of Life at Sea,
1974, as amen ded. Provision for radio maintenance are set
forth in the In ter na ti o nal Convention for the safety of Life
at Sea, 1974, as amended, and the guidelines adopted by
the Organisation.

Regulation IV/1

Application

1 Ex cept as pro vi ded in pa rag raph 3, the pro vi si ons of
this chap ter apply to ra dio per son nel on ships ope rat ing in
the glo bal ma ri ti me dist ress and sa fety sys tem (GMDSS)
as presc ri bed by the In ter na ti o nal Con ven ti on for the
Sa fety of Life at Sea, 1974, as amen ded.

2 Un til 1 Feb ru a ry 1999, ra dio per son nel on ships
comp lying with the pro vi si ons of the In ter na ti o nal
Con ven ti on for the Sa fety of Life at Sea, 1974, in for ce
im me di a tely pri or to 1 Feb ru a ry 1992 shall comply with
the pro vi si ons of the In ter na ti o nal Con ven ti on on
Stan dards of Tra i ning, Cer ti fi ca ti on and Watch ke e ping for 
Se a fa rers, 1978, in for ce pri or to 1 De cem ber 1992.

3 Ra dio per son nel on ships not re qu i red to comply with 
the pro vi si ons of the GMDSS in chap ter IV of the SOLAS
Con ven ti on are not re qu i red to meet the pro vi si ons of this
chap ter. Ra dio per son nel on the se ships are, ne vert he less,
re qu i red to comply with the Ra dio Re gu lat ions. The
Ad mi nist ra ti on shall en su re that the app rop ri a te
cer ti fi ca tes as presc ri bed by the Ra dio Re gu lat ions are
is su ed to or re cog ni zed in res pect of such ra dio per son nel.

Regulation IV/2

Mandatory minimum requirements for certification of
GMDSS radio personnel

1 Eve ry per son in char ge of or per for ming, ra dio du ti es
on a ship re qu i red to par ti ci pa te in the GMDSS shall hold
an app rop ri a te cer ti fi ca te re la ted to the GMDSS, is su ed or
re cog ni zed by the Ad mi nist ra ti on un der the pro vi si ons of
the Ra dio Re gu lat ions.

2 In ad di ti on, eve ry can di da te for cer ti fi ca ti on un der
this re gu lat ion for ser vi ce on a ship which is re qu i red by
the In ter na ti o nal Con ven ti on for the Sa fety of Life at Sea,
1974, as amen ded, to have a ra dio ins tal la ti on shall:

.1 be not less than 18 ye ars of age; and

.2 have comp le ted app ro ved edu ca ti on and tra i ning and 
meet the stan dard of com pe ten ce spe ci fi ed in sec ti on
A-IV/2 of the STCW Code.
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CHAPTER V

SPECIAL TRAINING REQUIREMENTS
FOR PERSONNEL ON CERTAIN TYPES OF SHIPS

Regulation V/1

Mandatory minimum requirements for the training and
qualification of masters, officers and ratings on tankers

1 Of fi cers and ra tings as sig ned spe ci fic du ti es and
res pon si bi li ti es re la ted to car go or car go equ ip ment on
tank ers shall have comp le ted an app ro ved sho re-ba sed
fi re-figh ting co ur se in ad di ti on to the tra i ning re qu i red by
re gu lat ion VI/1 and shall have comp le ted:

.1 at le ast three months of app ro ved se a go ing ser vi ce
on tank ers in or der to ac qu i re ade qu a te know led ge of safe
ope ra ti o nal prac ti ces; or

.2 an app ro ved tan ker fa mi li a ri za ti on co ur se co ve ring
at le ast the syl la bus gi ven for that co ur se in sec ti on A-V/1
of the STCW Code, so ho we ver that, the Ad mi nist ra ti on
may ac cept a pe ri od of su per vi sed se a go ing ser vi ce shor ter 
than that presc ri bed by sub-pa rag raph .1, pro vi ded:

.3 the pe ri od so ac cep ted is not less than one month;

.4 the tan ker is of less than 3,000 gross ton na ge;

.5 the du ra ti on of each vo y a ge on which the tan ker is
en ga ged du ring the pe ri od does not ex ce ed 72 ho urs; and

.6 the ope ra ti o nal cha rac te ris tics of the tan ker and the
num ber of vo y a ges and lo a ding and dis char ging
ope rat ions comp le ted du ring the pe ri od, al low the same
le vel of know led ge and ex pe ri en ce to be ac qu i red.

2 Mas ters, chi ef en gi ne er of fi cers, chi ef ma tes, se cond
en gi ne er of fi cers and any per son with im me di a te
res pon si bi lity for lo a ding, dis char ging and care in tran sit
or hand ling of car go shall, in ad di ti on to me e ting the
re qu i re ments of sub-pa rag raphs 1.1 or 1.2, have:

.1 ex pe ri en ce app rop ri a te to the ir du ti es on the type of
tan ker on which they ser ve; and

.2 comp le ted an app ro ved spe ci a li zed tra i ning
pro gram me which at le ast co vers the sub jects set out in
sec ti on A-V/1 of the STCW Code that are app rop ri a te to
the ir du ti es on the oil tan ker, che mi cal tan ker or li qu e fi ed
gas tan ker on which they ser ve.

3 Wit hin two ye ars af ter the ent ry into for ce of the
Con ven ti on for a Party, se a fa rers may be con si de red to
have met the re qu i re ments of sub-pa rag raph 2.2 if they
have ser ved in a re le vant ca pa city on bo ard the type of
tan ker con cer ned for a pe ri od of not less than one year
wit hin the pre ce ding five ye ars.

4 Ad mi nist ra ti ons shall en su re that an app rop ri a te
cer ti fi ca te is is su ed to mas ters and of fi cers, who are
qu a li fi ed in ac cor dan ce with pa rag raphs 1 or 2 as
app rop ri a te, or that an exis ting cer ti fi ca te is duly en dor sed. 
Eve ry ra ting who is so qu a li fi ed shall be duly cer ti fi ca ted.

Regulation V/2

Mandatory minimum requirements for the training and
qualifications of masters, officers, ratings and other

personnel on ro-ro passenger ships

1 This re gu lat ion app li es to mas ters, of fi cers, ra tings
and ot her per son nel ser ving on bo ard ro-ro pas sen ger ships 
en ga ged on in ter na ti o nal vo y a ges. Ad mi nist ra ti ons shall
de ter mi ne the app li ca bi lity of the se re qu i re ments to
per son nel ser ving on ro-ro pas sen ger ships en ga ged on
do mes tic vo y a ges.

2 Pri or to be ing as sig ned ship bo ard du ti es on bo ard
ro-ro pas sen ger ships, se a fa rers shall have comp le ted the
tra i ning re qu i red by pa rag raphs 4 to 8 be low in ac cor dan ce 
with the ir ca pa city, du ti es and res pon si bi li ti es.

3 Se a fa rers who are re qu i red to be tra i ned in
ac cor dan ce with pa rag raphs 4, 7 and 8 be low shall, at
in ter vals not ex ce e ding five ye ars, un der ta ke app rop ri a te
ref res her tra i ning or be re qu i red to pro vi de evi den ce of
ha ving achi e ved the re qu i red stan dard of com pe ten ce
wit hin the pre vi o us five ye ars.

4 Mas ter, of fi cers and ot her per son nel de sig na ted on
mus ter lists to as sist pas sen gers in emer gen cy si tu a ti ons on 
bo ard ro-ro pas sen ger ships shall have comp le ted tra i ning
in crowd ma na ge ment as spe ci fi ed in sec ti on A-V/2,
pa rag raph 1 of the STCW Code.

5 Mas ters, of fi cers and ot her per son nel as sig ned
spe ci fic du ti es and res pon si bi li ti es on bo ard ro-ro
pas sen ger ships shall have comp le ted the fa mi li a ri za ti on
tra i ning spe ci fi ed in sec ti on A-V/2, pa rag raph 2 of the
STCW Code.

6 Per son nel pro vi ding di rect ser vi ce to pas sen gers in
pas sen ger spa ces on bo ard ro-ro pas sen ger ships shall have 
comp le ted the sa fety tra i ning spe ci fi ed in sec ti on A-V/2,
pa rag raph 3 of the STCW Code.

7 Mas ters, chi ef ma tes, chi ef en gi ne er of fi cers, se cond
en gi ne er of fi cers and eve ry per son as sig ned im me di a te
res pon si bi lity for em bar king and di sem bar king
pas sen gers, lo a ding, dis char ging or se cu ring car go, or
clo sing hull ope nings on bo ard ro-ro pas sen ger ships shall
have comp le ted app ro ved tra i ning in pas sen ger sa fety,
car go sa fety and hull in teg rity as spe ci fi ed in sec ti on
A-V/2, pa rag raph 4 of the STCW Code.

8 Mas ters, chi ef ma tes, chi ef en gi ne er of fi cers, se cond
en gi ne er of fi cers and any per son ha ving res pon si bi lity for
the sa fety of pas sen gers in emer gen cy si tu a ti ons on bo ard
ro-ro pas sen ger ships shall, have comp le ted app ro ved
tra i ning in cri sis ma na ge ment and hu man be ha vi o ur as
spe ci fi ed in sec ti on A-V/2, pa rag raph 5 of the STCW
Code.

9 Ad mi nist ra ti ons shall en su re that do cu men ta ry
evi den ce of the tra i ning which has been comp le ted is
is su ed to eve ry per son fo und qu a li fi ed un der the
pro vi si ons of this re gu lat ion.
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Regulation V/3

Mandatory minimum requirements for the training
and qualifications of masters, officers, ratings

and other personnel on passenger ships
other than ro-ro passenger ships

1 This re gu lat ion app li es to mas ters, of fi cers, ra tings
and ot her per son nel ser ving on bo ard pas sen ger ships,
ot her than ro-ro pas sen ger ships, en ga ged on in ter na ti o nal
vo y a ges. Ad mi nist ra ti ons shall de ter mi ne the app li ca bi lity 
of the se re qu i re ments to per son nel ser ving on pas sen ger
ships en ga ged on do mes tic vo y a ges.

2 Pri or to be ing as sig ned ship bo ard du ti es on bo ard
pas sen ger ships, se a fa rers shall have comp le ted the
tra i ning re qu i red by pa rag raphs 4 to 8 be low in ac cor dan ce 
with the ir ca pa city, du ti es and res pon si bi li ti es.

3 Se a fa rers who are re qu i red to be tra i ned in
ac cor dan ce with pa rag raphs 4, 7 and 8 be low shall, at
in ter vals not ex ce e ding five ye ars, un der ta ke app rop ri a te
ref res her tra i ning or be re qu i red to pro vi de evi den ce of
ha ving achi e ved the re qu i red stan dard of com pe ten ce
wit hin the pre vi o us five ye ars.

4 Per son nel de sig na ted on mus ter lists to as sist
pas sen gers in emer gen cy si tu a ti ons on bo ard pas sen ger
ships shall have comp le ted tra i ning in crowd ma na ge ment
as spe ci fi ed in sec ti on A-V/3, pa rag raph I, of the STCW
Code.

5 Mas ters, of fi cers and ot her per son nel as sig ned
spe ci fic du ti es and res pon si bi li ti es on bo ard pas sen ger
ships shall have comp le ted the fa mi li a ri sa ti on tra i ning
spe ci fi ed in sec ti on A-V/3, pa rag raph 2, of the STCW
Code.

6 Per son nel pro vi ding di rect ser vi ce to pas sen gers on
bo ard pas sen ger ships in pas sen ger spa ces shall have
comp le ted the sa fety tra i ning spe ci fi ed in sec ti on A-V/3,
pa rag raph 3, of the STCW Code.

7 Mas ters, chi ef ma tes, and eve ry per son as sig ned
im me di a te res pon si bi lity for em bar king and di sem bar king
pas sen gers shall have comp le ted app ro ved tra i ning in
pas sen ger sa fety as spe ci fi ed in sec ti on A-V/3, pa rag -
raph 4, of the STCW Code.

8 Mas ters, chi ef ma tes, chi ef en gi ne er of fi cers, se cond
en gi ne er of fi cers and any per son ha ving res pon si bi lity for
the sa fety of pas sen gers in emer gen cy si tu a ti ons on bo ard
pas sen ger ships shall have comp le ted app ro ved tra i ning in
cri sis ma na ge ment and hu man be ha vi o ur as spe ci fi ed in
sec ti on A-V/3, pa rag raph 5, of the STCW Code.

9 Ad mi nist ra ti ons shall en su re that do cu men ta ry
evi den ce of the tra i ning which has been comp le ted is
is su ed for eve ry per son fo und qu a li fi ed un der the
pro vi si ons of this re gu lat ion.

CHAPTER VI

EMERGENCY, OCCUPATIONAL SAFETY, MEDICAL
CARE AND SURVIVAL FUNCTIONS

Regulation VI/1

Mandatory minimum requirements for familiarization,
basic safety training and instruction for all seafarers

Se a fa rers shall re ce i ve fa mi li a ri za ti on and ba sic sa fety
tra i ning or inst ruc ti on in ac cor dan ce with sec ti on A-VI/1
of the STCW Code and shall meet the app rop ri a te stan dard 
of com pe ten ce spe ci fi ed the re in.

Regulation VI/2

Mandatory minimum requirements for the issue of
certificates of proficiency in survival craft, rescue boats

and fast rescue boats

Eve ry can di da te for a cer ti fi ca te of pro fi ci en cy in
sur vi val craft and res cue bo ats ot her than fast res cue bo ats
shall:

.1 be not less than 18 ye ars of age;

.2 have app ro ved se a go ing ser vi ce of not less than
12 months or have at ten ded an app ro ved tra i ning co ur se
and have app ro ved se a go ing ser vi ce of not less than six
months; and

.3 meet the stan dard of com pe ten ce for cer ti fi ca tes of
pro fi ci en cy in sur vi val craft and res cue bo ats set out in
sec ti on A-VI/2, pa rag raphs 1 to 4 of the STCW Code.

2 Eve ry can di da te for a cer ti fi ca te of pro fi ci en cy in fast
res cue bo ats shall:

.1 be the hol der of a cer ti fi ca te of pro fi ci en cy in
sur vi val craft and res cue bo ats ot her than fast res cue bo ats;

.2 have at ten ded an app ro ved tra i ning co ur se; and

.3 meet the stan dard of com pe ten ce for cer ti fi ca tes of
pro fi ci en cy in fast res cue bo ats set out in sec ti on A-VI/2,
pa rag raphs 5 to 8 of the STCW Code.

Regulation VI/3

Mandatory minimum requirements for training in
advanced fire-fighting

1 Se a fa rers de sig na ted to cont rol fi re-figh ting
ope rat ions shall have suc cess fully comp le ted ad van ced
tra i ning in tech ni qu es for figh ting fire with par ti cu lar
emp ha sis on or ga ni za ti on, tac tics and com mand in
ac cor dan ce with the pro vi si ons of sec ti on A-VI/3 of the
STCW Code and shall meet the stan dard of com pe ten ce
spe ci fi ed the re in.

2 Whe re tra i ning in ad van ced fi re-figh ting is not
inc lu ded in the qu a li fi ca ti ons for the cer ti fi ca te to be
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is su ed, a spe ci al cer ti fi ca te or do cu men ta ry evi den ce, as
app rop ri a te, shall be is su ed in di ca ting that the hol der has
at ten ded a co ur se of tra i ning in ad van ced fi re-figh ting.

Regulation VI/4

Mandatory minimum requirements relating to medical
first aid and medical care

1 Se a fa rers de sig na ted to pro vi de me di cal first aid on
bo ard ship shall meet the stan dard of com pe ten ce in
me di cal first aid spe ci fi ed in sec ti on A-VI/4, pa rag raphs 1
to 3 of the STCW Code.

2 Se a fa rers de sig na ted to take char ge of me di cal care
on bo ard ship shall meet the stan dard of com pe ten ce in
me di cal care on bo ard ships spe ci fi ed in sec ti on A-VI/4,
pa rag raphs 4 to 6 of the STCW Code.

3 Whe re tra i ning in me di cal first aid or me di cal care is
not inc lu ded in the qu a li fi ca ti ons for the cer ti fi ca te to be
is su ed, a spe ci al cer ti fi ca te or do cu men ta ry evi den ce, as
app rop ri a te, shall be is su ed in di ca ting that the hol der has
at ten ded a co ur se of tra i ning in me di cal first aid or in
me di cal care.

CHAPTER VII

ALTERNATIVE CERTIFICATION

Regulation VII/1

Issue of alternative certificates

1 Not withs tan ding the re qu i re ments for cer ti fi ca ti on
laid down in chap ters II and III of this An nex, Par ti es may
elect to is sue or aut ho ri ze the is sue of cer ti fi ca tes ot her
than tho se ment io ned in the re gu lat ions of tho se chap ters,
pro vi ded that:

.1 the as so ci a ted func ti ons and le vels of res pon si bi lity
to be sta ted on the cer ti fi ca tes and in the en dor se ments are
se lec ted from and iden ti cal to tho se ap pe a ring in sec ti ons
A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3,
A-III/4 and A-IV/2 of the STCW Code;

.2 the can di da tes have comp le ted app ro ved edu ca ti on
and tra i ning and meet the re qu i re ments for stan dards of
com pe ten ce, presc ri bed in the re le vant sec ti ons of the
STCW Code and as set forth in sec ti on A-VII/1 of this
Code, for the func ti ons and le vels that are to be sta ted on
the cer ti fi ca tes and in the en dor se ments;

.3 the can di da tes have comp le ted app ro ved se a go ing
ser vi ce app rop ri a te to the per for man ce of the func ti ons and 
le vels that are to be sta ted on the cer ti fi ca te. The mi ni mum
du ra ti on of se a go ing ser vi ce shall be equ i va lent to the
du ra ti on of se a go ing ser vi ce presc ri bed in chap ters II and
III of this An nex. Ho we ver, the mi ni mum du ra ti on of

se a go ing ser vi ce shall be not less than as presc ri bed in
sec ti on A-VII/2 of the STCW Code;

.4 the can di da tes for cer ti fi ca ti on who are to per form
the func ti on of na vi ga ti on at the ope ra ti o nal le vel shall
meet the app li cab le re qu i re ments of the re gu lat ions in
chap ter IV, as app rop ri a te, for per for ming de sig na ted
ra dio du ti es in ac cor dan ce with the Ra dio Re gu lat ions; and

.5 the cer ti fi ca tes are is su ed in ac cor dan ce with the
re qu i re ments of re gu lat ion I/9 and the pro vi si ons set forth
in chap ter VII of the STCW Code.

2 No cer ti fi ca te shall be is su ed un der this chap ter
un less the Party has com mu ni ca ted in for mat ion to
the Or ga ni za ti on in ac cor dan ce with ar tic le IV and
re gu lat ion I/7.

Regulation VII/2

Certification of seafarers

Eve ry se a fa rer who per forms any func ti on or gro up of
func ti ons spe ci fi ed in tab les A-II/1, A-II/2, A-II/3 or
A-II/4 of chap ter II or in tab les A-III/1, A-III/2, A-III/4 of
chap ter III or A-IV/2 of chap ter IV of the STCW Code,
shall hold an app rop ri a te cer ti fi ca te.

Regulation VII/3

Principles governing the issue of alternative certificates

1 Any Party which elects to is sue or aut ho ri ze the is sue
of al ter na ti ve cer ti fi ca tes shall en su re that the fol lo wing
prin cip les are ob ser ved:

.1 no al ter na ti ve cer ti fi ca ti on sys tem shall be
imp le men ted un less it en su res a deg ree of sa fety at sea and
has a pre ven ti ve ef fect as re gards pol lu ti on at le ast
equ i va lent to that pro vi ded by the ot her chap ters; and

.2 any ar ran ge ment for al ter na ti ve cer ti fi ca ti on is su ed
un der this chap ter shall pro vi de for the in ter chan ge a bi lity
of cer ti fi ca tes with tho se is su ed un der the ot her chap ters.

2 The prin cip le of in ter chan ge a bi lity in pa rag raph 1
shall en su re that:

.1 se a fa rers cer ti fi ca ted un der the ar ran ge ments of
chap ters II and/or III and tho se cer ti fi ca ted un der chap ter
VII are able to ser ve on ships which have eit her tra di ti o nal
or ot her forms of ship bo ard or ga ni za ti on; and

.2 se a fa rers are not tra i ned for spe ci fic ship bo ard
ar ran ge ments in such a way as wo uld im pa ir the ir abi lity to 
take the ir skills el sew he re.

3 In is su ing any cer ti fi ca te un der the pro vi si ons of this
chap ter the fol lo wing prin cip les shall be ta ken into
ac co unt:
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.1 the is sue of al ter na ti ve cer ti fi ca tes shall not be used
in it self:

.1a to re du ce the num ber of crew on bo ard,

.2b to lo wer the in teg rity of the pro fes si on or „de-skill”
se a fa rers, or

.3c to jus ti fy the as sign ment of the com bi ned du ti es of
the en gi ne and deck watch ke e ping of fi cers to a sing le
cer ti fi ca te hol der du ring any par ti cu lar watch; and

.2 the per son in com mand shall be de sig na ted as the
mas ter; and the leg al po si ti on and aut ho rity of the mas ter
and ot hers shall not be ad ver sely af fec ted by the
imp le men ta ti on of any ar ran ge ment for al ter na ti ve
cer ti fi ca ti on.

4 The prin cip les con ta i ned in pa rag raphs 1 and 2 of this
re gu lat ion shall en su re that the com pe ten cy of both deck
and en gi ne er of fi cers is ma in ta i ned.

CHAPTER VIII

WATCHKEEPING

Regulation VIII/1

Fitness for duty

1 Each Ad mi nist ra ti on shall, for the pur po se of
pre ven ting fa ti gue:

.1 es tab lish and en for ce rest pe ri ods for watch ke e ping
per son nel; and

.2 re qu i re that watch sys tems are so ar ran ged that the
ef fi ci en cy of all watch ke e ping per son nel is not im pa i red
by fa ti gue and that du ti es are so or ga ni zed that the first
watch at the com men ce ment of a vo y a ge and sub se qu ent
re li e ving wat ches are suf fi ci ently res ted and ot her wi se fit
for duty.

Regulation VIII/2

Watchkeeping arrangements and principles
to be observed

1 Ad mi nist ra ti ons shall di rect the at ten ti on of
com pa ni es, mas ters, chi ef en gi ne er of fi cers and all
watch ke e ping per son nel to the re qu i re ments, prin cip les
and gu i dan ce set out in the STCW Code which shall be
ob ser ved to en su re that a safe con ti nu o us watch or wat ches 
app rop ri a te to the pre va i ling cir cums tan ces and con di ti ons 
are ma in ta i ned in all se a go ing ships at all ti mes.

2 Ad mi nist ra ti ons shall re qu i re the mas ter of eve ry ship 
to en su re that watch ke e ping ar ran ge ments are ade qu a te for 
ma in ta i ning a safe watch or wat ches, ta king into ac co unt
the pre va i ling cir cums tan ces and con di ti ons and that,
un der the mas ter’s ge ne ral di rec ti on:

.1 of fi cers in char ge of the na vi ga ti o nal watch are
res pon sib le for na vi ga ting the ship sa fely du ring the ir
pe ri ods of duty, when they shall be phy si cally pre sent on
the na vi ga ting brid ge or in a di rectly as so ci a ted lo ca ti on
such as the chart ro om or brid ge cont rol room at all ti mes;

.2 ra dio ope ra tors are res pon sib le for ma in ta i ning a
con ti nu o us ra dio watch on app rop ri a te fre qu en ci es du ring
the ir pe ri ods of duty;

.3 of fi cers in char ge of an en gi ne e ring watch, as
de fi ned in the STCW Code and un der the di rec ti on of the
chi ef en gi ne er of fi cer, shall be im me di a tely ava i lab le and
on call to at tend the ma chi ne ry spa ces and, when re qu i red,
shall be phy si cally pre sent in the ma chi ne ry spa ce du ring
the ir pe ri ods of res pon si bi lity; and

.4 an app rop ri a te and ef fec ti ve watch or wat ches are
ma in ta i ned for the pur po se of sa fety at all ti mes, whi le the
ship is at an chor or mo o red and, if the ship is car ry ing
ha zar do us car go, the or ga ni za ti on of such watch or
wat ches ta kes full ac co unt of the na tu re, qu an tity, pac king
and sto wa ge of the ha zar do us car go and of any spe ci al
con di ti ons pre va i ling on bo ard, af lo at or as ho re.

*  *  *

1978/1995. évi nemzetközi egyezmény a tengerészek
képzésérõl, képesítésérõl és az õrszolgálat ellátásáról

Az eb ben az Egyez mény ben Részes Felek
azt óhajt va, hogy a ten ge ren az élet- és vagyonbizton -

ságot, to váb bá a ten ge ri kör nye zet vé del mét a ten ge ré szek
kép zé sé re, ké pe sí té sé re és az õr szol gá lat el lá tá sá ra vo nat -
ko zó nem zet kö zi nor mák kö zös meg ál la pí tá sá val elõse -
gítsék,

fi gye lem be véve, hogy a cél el éré sé re a leg meg fe le lõbb
a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat
el lá tá sá ról  szóló nem zet kö zi egyez mény meg kö té se,
meg ál la pod tak az aláb bi ak ban:

I. Cikk

Az Egyezménybõl eredõ általános kötelezettségek

(1) A Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy az Egyez mény és
az Egyez mény szer ves ré szét ké pe zõ mel lék let ren del ke -
zé se i nek ér vényt sze rez nek. Az Egyez mény re való bár -
mely hi vat ko zás egy ben hi vat ko zás an nak mel lék le té re is.

(2) A Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy ha tály ba lép tet nek
min den olyan tör vényt, ren de le tet, uta sí tást és sza bály za -
tot, to váb bá meg tesz nek min den egyéb olyan in téz ke dést,
mely szük sé ges le het az Egyez mény ben fog lal tak tel jes és
ma ra dék ta lan meg va ló sí tá sá hoz, an nak biz to sí tá sa vé gett,
hogy a ten ge ri élet- és va gyon biz ton ság, to váb bá a ten ge ri
kör nye zet vé del me szem pont já ból a ha jón lévõ ten ge ré -
szek fel ada ta ik el lá tá sá ra meg fele lõen kép zet tek és al kal -
ma sak le gye nek.
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II. Cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyez mény al kal ma zá sa te kin te té ben, amennyi ben
et tõl ki fe je zet ten el té rõ ren del ke zés nincs:

a) a Fél olyan ál la mot je len t, mely nek te kin te té ben az
Egyez mény ha tály ba lé pett;

b) az Igaz ga tás olyan Fél kor mány za tát je len ti, mely -
nek lo bo gó ját a hajó vi sel ni jo go sult;

c) a Bi zo nyít vány olyan ér vé nyes ok mányt je len t, bár -
mi le gyen is an nak meg ne ve zé se, me lyet az Igaz ga tás
adott ki, vagy az Igaz ga tás fel ha tal ma zá sá val ad ták ki, il le -
tõ leg ame lyet az Igaz ga tás el is mer, és amely fel jo go sít ja
tu laj do no sát arra, hogy az eb ben az ok mány ban fel tün te -
tett vagy a nem ze ti sza bá lyok ban meg ál la pí tott szol gá la ti
be osz tást be tölt se;

d) a ké pe sí tett a Bi zo nyít ványt jo go san bir to ko ló
 személyt je len ti;

e) a Szer ve zet a Kor mány kö zi Ten ge ré sze ti Tanács -
kozó Szer ve ze tet (IMCO) je len ti*;

f) a Fõ tit kár a Szer ve zet fõ tit ká rát je len ti;
g) a ten ger já ró hajó olyan ha jót je len t, amely nem ki zá -

ró lag bel vi ze ken vagy vé dett vi ze ken be lül vagy azok köz -
vet len kö ze lé ben, vagy olyan kör ze tek ben köz le ke dik,
ahol ki kö tõi elõ írások ér vé nye sek;

h) a ha lász ha jó hal, bál nák, fó kák, roz má rok vagy
egyéb ten ge ri élõ lé nyek el ej té sé re hasz nált ha jót je len t;

i) a Rá dió Sza bály zat a min den kor ha tá lyos Nemzet közi
Táv köz lé si Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ, vagy  annak mel -
lék le té nek te kin ten dõ Rá dió Sza bály za tot  jelenti.

III. Cikk

Alkalmazás

Az Egyez mény a va la mely Fél lo bo gó já nak vi se lé sé re
jo go sult ten ger já ró ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ ten ge ré -
szek re vo nat ko zik, ki vé ve az aláb bi ha jó kon szol gá la tot
tel je sí tõ ket:

a) ha di ha jók, ha di ten ge ré sze ti se géd ha jók, il le tõ leg az
ál lam tu laj do ná ban lévõ, vagy az ál ta la üzem ben tar tott
egyéb, csak kor mány za ti és nem ke res ke del mi szol gá lat -
ban fog lal koz ta tott ha jók, azon ban mind egyik Fél a tu laj -
do ná ban lévõ vagy ál ta la üzem ben tar tott ilyen ha jók mû -
ve le te i nek, il let ve mû ve let ké pes sé gé nek ve szé lyez te té se
nél kül a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg ho za ta lá val bizto -
sítja, hogy az ilyen ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek 
az Egyez mény kö ve tel mé nye i nek meg fe lel je nek olyan
mér ték ben, amennyi re ez éssze rû és meg va ló sít ha tó,

b) ha lász ha jók,

* A Szer ve zet neve a Szer ve zet rõl  szóló egyez mény 1982. má jus 22-én
ha tály ba lé pett mó do sí tá sai alap ján „Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet re
(IMO)” vál to zott.

c) ke res ke de lem ben nem fog lal koz ta tott kedv te lé si
célú jach tok, il le tõ leg

d) kez det le ges épí té sû fa ha jók.

IV. Cikk

Információk közlése

(1) A Fe lek, amint ez le het sé ges, köz lik a Fõ tit kár ral:
a) az Egyez mény ha tá lya alá tar to zó kü lön bö zõ ügyek -

ben köz zé tett tör vények, ren de le tek, uta sí tá sok, sza bály -
za tok és egyéb ok ira tok szö ve gét;

b) a tan fo lya mok tan ter vé re és ta nul má nyi ide jé re vo -
nat ko zó összes rész le tet, ahol ez le het sé ges, to váb bá az
Egyez mé nyek nek meg fele lõen ki ál lí tott Bi zo nyít vánnyal
kap cso la tos nem ze ti vizs gáz ta tá si és egyéb követelmé -
nyeket;

c) az Egyez mény nek meg fele lõen ki ál lí tan dó bi zo nyít -
vá nyok kel lõ szá mú min ta pél dá nyát.

(2) A Fõ tit kár az (1) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben
 kapott bár mi lyen tá jé koz ta tás ról va la mennyi Fe let ér te sí ti,
és egye bek kö zött, a IX. és X. Cikk tel je sí té se cél já ból fel -
ké rés re köz li ve lük az (1) be kez dés b) és c) pont ja alap ján
ka pott összes in for má ci ót.

V. Cikk

Egyéb szerzõdések és értelmezés

(1) A Fe lek kö zött ha tály ban lévõ, a ten ge ré szek kép zé -
sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló szer -
zõ dés, egyez mény és meg ál la po dás, az aláb bi ak te kin te té -
ben ér vé nyes sé gi ide je alatt tel je sen és ma ra dék ta la nul
 hatályban ma rad

a) azon ten ge ré szek te kin te té ben, akik re ez az Egyez -
mény nem vo nat ko zik;

b) azon ten ge ré szek re néz ve, akik re ez az Egyez mény
vo nat ko zik, azon ügyek te kin te té ben, me lyek rõl az ki fe je -
zet ten nem ren del ke zik.

(2) Azon ban amennyi ben az ilyen szer zõ dé sek, egyez -
mé nyek és meg ál la po dá sok az Egyez mény ren del ke zé se i -
vel el len té te sek, a Fe lek az ilyen szer zõ dé sek bõl, egyez -
mé nyek bõl és meg ál la po dá sok ból ere dõ kö te le zett sé ge i -
ket fe lül vizs gál ják, an nak biz to sí tá sá ra, hogy ezek a kö te -
le zett sé gek az Egyez mény bõl fa ka dó kö te le zett sé ge ik kel
ne üt köz ze nek.

(3) Min den olyan ügy, mely re néz ve az Egyez mény
 kifejezetten nem ren del ke zik, a Fe lek jog al ko tá sá nak tár gya.

(4) Az Egyez mény sem mi kép pen nem pre ju di kál hat ja a
ten ger jog nak az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Köz gyû -
lé sé nek 2750 (XXV.) szá mú ha tá ro za ta alap ján össze hí -
vott Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Ten ger jo gi Kon fe -
ren ci á ja ál tal vég zen dõ ko di fi ká lá sát és to vább fej lesz té sét, 
sem bár mely ál lam je len le gi és jö võ be ni igé nye it és jogi

2006/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4747



né ze te it a ten ger jog kér dé sei, to váb bá a par ti ál lam és
 lobogó sze rin ti ál lam jog ha tó sá gá nak ter mé sze te és mér -
téke te kin te té ben.

VI. Cikk

Bizonyítványok

(1) Pa rancs no ki, tisz ti vagy be osz tot ti ké pe sí tõ bi zo -
nyít vá nyo kat kell ki ál lí ta ni azon je löl tek ré szé re, akik az
Igaz ga tás sze rint ele get tet tek az Egyez mény mel lék le té -
ben fog lalt vo nat ko zó ren del ke zé sek nek meg fele lõen a
szol gá la ti, élet ko ri, egész sé gi al kal mas sá gi, kép zé si, ké pe -
sí té si és vizs ga kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az e cikk nek meg fele lõen ki ál lí tott pa rancs no ki és
tisz ti bi zo nyít vá nyo kat a ki ál lí tó Igaz ga tás nak a mel lék let
I/2 Sza bá lyá ban elõ írt mó don ér vé nye sí te nie kell.
Amennyi ben az al kal ma zott nyelv nem an gol, az ér vé nye -
sí tés nek an gol nyel vû for dí tást is ma gá ban kell fog lal nia.

VII. Cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A ké pe sí tõ vagy szol gá la ti bi zo nyít ványt olyan be -
osz tás ra, mely re néz ve az Egyez mény bi zo nyít ványt kö ve -
tel meg, és ame lyet az Egyez mény nek a Fél re te kin te té ben
való ha tály ba lé pé se elõtt az il le tõ Fél jog sza bá lya i nak
vagy a Rá dió Sza bály zat nak meg fele lõen ál lí tot tak ki a
szol gá lat el lá tá sá ra néz ve, az Egyez mény nek az érin tett
Fél te kin te té ben való ha tály ba lé pé se után ér vé nyes nek kell 
el is mer ni.

(2) Az Egyez mény nek va la mely Fél te kin te té ben való
ha tály ba lé pé se után an nak igaz ga tá sa ké pe sí tõ bizonyít -
ványokat a ko ráb bi gya kor la tá nak meg fele lõen leg fel jebb
öt évi idõ tar tam ra to vább ra is ki ad hat. Az ilyen bizonyít -
ványokat az Egyez mény te kin te té ben ér vé nyes nek kell
 elismerni. Ezen át me ne ti idõ alatt az ilyen bi zo nyít vá nyo -
kat csak olyan ten ge ré szek nek le het ki ál lí ta ni, akik az
Egyez mény nek az il le tõ Fél te kin te té ben való ha tály ba lé -
pé se elõtt kezd ték meg ten ge ri szol gá la tu kat azon szol gá -
la ti ága zat ban, amely re ezek a bi zo nyít vá nyok vo nat koz -
nak. Az Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell, hogy min den más
ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tet az Egyez mény nek meg fele -
lõen vizs gáz tas sa nak és ké pe sít se nek.

(3) Az Egyez mény nek va la mely Fél te kin te té ben való
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül, ez a Fél ki ál lít hat
szol gá la ti bi zo nyít ványt azon ten ge ré szek ré szé re, akik
sem az Egyez mény nek meg fe le lõ kel lõ bi zo nyít vánnyal
nem ren del kez nek, sem az Egyez mény nek az il le tõ Fél
 tekintetében való ha tály ba lé pé se elõtt a sa ját jog sza bá lyai
sze rint ki ál lí tott ké pe sí tõ bi zo nyít vánnyal nem ren del kez -
nek, de akik

a) az Egyez mény nek en nek a Fél nek a te kin te té ben
való ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ utol só hét éven be lül leg -
alább há rom évi ten ge ri szol gá la tot tel je sí tet tek ab ban a
 beosztásban, amely re néz ve szol gá la ti bi zo nyít vá nyért
 folyamodnak;

b) iga zol ják, hogy ezt a szol gá la tot ki e lé gí tõ en lát ták el;
c) ele get tesz nek az Igaz ga tás kö ve tel mé nye i nek az

egész sé gi al kal mas ság te kin te té ben, be le ért ve a lá tást és
hal lást, és te kin tet be véve élet ko ru kat a fo lya mo dás ide jén.

Az Egyez mény te kin te té ben az e be kez dés nek meg fele -
lõen ki ál lí tott szol gá la ti bi zo nyít ványt az Egyez mény nek
meg fele lõen ki ál lí tott bi zo nyít vánnyal egyen ér té kû nek
kell te kin te ni.

VIII. Cikk

Felmentés

(1) Rend kí vü li kö rül mé nyek ese tén az Igaz ga tá sok,
amennyi ben vé le mé nyük sze rint ez sze mé lyek re, va gyon -
ra vagy kör nye zet re néz ve ve szélyt nem je len t, fel men tést
ad hat nak ki, mely en ge dé lye zi egy meg ha tá ro zott ten ge -
rész szá má ra egy meg ha tá ro zott ha jón leg fel jebb hat hó -
napi idõ tar tam ra a szol gá lat el lá tá sát olyan be osz tás ban,
amely re nem ren del ke zik meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal, fel -
té ve, hogy az a sze mély, aki nek a fel men tést meg ad ják,
meg fe le lõ és az Igaz ga tást ki elé gí tõ kép zett ség gel ren del -
ke zik az üres be osz tás biz ton sá gos be töl té sé hez. Rá di ós -
tisz ti vagy rá dió táv be szé lõ-ke ze lõi be osz tás be töl té sé hez
ilyen fel men tés csak a Rá dió Sza bály zat vo nat ko zó ren del -
ke zé se i ben elõ írt fel té te lek kel ad ha tó. Mind azon ál tal fel -
men tés nem ad ha tó ha jó pa rancs nok nak, il let ve gép üzem -
ve ze tõ nek, ki vé ve az el há rít ha tat lan kül sõ ok ese tét, de
 akkor is csak a le he tõ leg rö vi debb idõ re.

(2) Fel men tés va la mely be osz tás ra csak olyan sze mély
ré szé re ad ha tó, aki a köz vet le nül alat ta levõ be osz tás
 betöltésére meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zik. Ahol az
Egyez mény ké pe sí tést a köz vet le nül alat ta levõ be osz tás -
hoz nem kö ve tel meg, ott fel men tést olyan sze mély nek le -
het adni, aki nek ké pes sé gei és ta pasz ta la tai az Igaz ga tás
vé le mé nye sze rint nyil ván va ló an egyen ér té kû ek a be töl -
ten dõ be osz tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek kel. Amennyi -
ben az ilyen sze mély nem ren del ke zik meg fe le lõ bi zo nyít -
vánnyal, meg kell fe lel nie az Igaz ga tás ál tal el fo ga dott és
azt iga zo ló teszt nek, hogy a fel men tés biz ton ság gal ki ad -
ha tó. Ezen túl me nõ en, az Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell,
hogy a kér dé ses be osz tást a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze méllyel tölt sék be.

(3) A Fe lek min den év ja nu ár 1-je után a le he tõ leg ha -
ma rabb je len tés ben tá jé koz tas sák a Fõ tit kárt az év so rán a
ten ger já ró ha jók ra az év so rán össze sen ki adott fel men té -
sek szá má ról min den olyan be osz tás te kin te té ben, amely -
hez bi zo nyít vány szük sé ges, az 1600 BRT fe let ti, il let ve
alat ti ha jók szá mát kü lön kö zöl ve.
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IX. Cikk

Egyenértékek

(1) Az Egyez mény nem aka dá lyoz za meg az Igaz ga tá -
so kat ab ban, hogy meg tart sa nak vagy el fo gad ja nak egyéb
el mé le ti és gya kor la ti ok ta tá si rend sze re ket, be le ért ve azo -
kat, me lyek a mû sza ki fej lõ dés hez és kü lön le ges tí pu sú
 hajókhoz és szál lí tá si mó dok hoz adap tált ten ge ri szol gá -
lat tal és ha jón be lü li szer ve zet tel jár nak együtt, fel té ve,
hogy a hajó na vi gá ci ós és mû sza ki irá nyí tá sá nak, to váb bá
a ra ko mány ke ze lé sé nek te kin te té ben a ten ge ri szol gá la ti
gya kor la ti is me re tek és a jár tas ság szint leg alább az
Egyez mény ben fog lalt kö ve tel mé nyek kel egyen ér té kû
ten ge ri biz ton ság gal és a kör nye zet szennye zés meg elõ zé -
sé vel jár.

(2) Az ilyen in téz ke dé sek re vo nat ko zó rész le te ket
 gyakorlatilag le he tõ leg ha ma rabb je len te ni kell a Fõ tit kár -
nak, aki az ilyen rész le te ket kör le vél ben va la mennyi Fél lel 
is mer te ti.

X. Cikk

Ellenõrzés

(1) A ha jók, a III. Cikk ben fog lalt ki vé te lek kel, ami kor
va la me lyik Fél ki kö tõ i ben tar tóz kod nak, az il le tõ Fél ál tal
erre kel lõ en fel ha tal ma zott hi va ta los sze mé lyek ellenõr -
zése alá tar toz nak an nak iga zo lá sa te kin te té ben, hogy a
 hajón szol gá la tot tel je sí tõ va la mennyi ten ge rész, aki nek az 
Egyez mény ér tel mé ben ké pe sí tés sel kell ren del kez nie,
ilyen ké pe sí tés sel, il let ve meg fe le lõ fel men tés sel ren del -
ke zik. Az ilyen bi zo nyít vá nyo kat el kell fo gad ni, ha csak
nincs ala pos ok an nak fel té te le zé sé re, hogy va la mely bi zo -
nyít ványt csa lárd mó don sze rez tek meg, il let ve a bi zo nyít -
vány bir to ko sa nem az a sze mély, aki nek ré szé re a bi zo -
nyít ványt ere de ti leg ki ál lí tot ták.

(2) Olyan eset ben, ami kor az (1) be kez dés alap ján, il let -
ve az „El len õr zé si el já rá sok” címû I/4 Sza bály ban meg ha -
tá ro zott el len õr zé si el já rá sok alap ján bár mi lyen hi á nyos -
sá got ész lel nek, az el len õr zést vég zõ hi va ta los sze mély
 errõl ha la dék ta la nul írás ban ér te sí ti a hajó pa rancs no kát és
a kon zult, vagy an nak hi á nyá ban, an nak az ál lam nak leg -
kö ze leb bi dip lo má ci ai kép vi se lõ jét vagy ten ge ré sze ti
 hatóságát, amely nek lo bo gó ja vi se lé sé re a hajó jo go sult,
hogy meg fe le lõ in téz ke dés tör tén hes sen. Az ilyen ér te sí té -
sek ben rész le tez ni kell az ész lelt hi á nyos sá go kat, és azo -
kat az in do ko kat, ame lyek nek alap ján a Fél meg ál la pít ja,
hogy ezek a hi á nyos sá gok a sze mé lyek re, va gyon ra, il let -
ve a kör nye zet re néz ve ve szélyt je len te nek.

(3) Az (1) be kez dés alap ján vég zett el len õr zés so rán,
 tekintetbe véve a hajó mé re tét és tí pu sát, to váb bá az út
hosszát és jel le gét, amennyi ben az I/4 Sza bály (3) be kez -
dé sé ben em lí tett hi á nyos sá go kat nem kü szö bö lik ki, és
meg ál la pí tást nyer, hogy ez a tény a sze mé lyek re, va gyon -
ra, il let ve a kör nye zet re néz ve ve szélyt je len t, az el len õr -

zést vég zõ Fél te gyen lé pé se ket an nak biz to sí tá sá ra, hogy
a hajó ne in dul jon el mind ad dig, amíg ezek a kö ve tel mé -
nyek a ve szély meg szün te té sé hez szük sé ges mér ték ben
nem tel je sül nek. Az in téz ke dés re vo nat ko zó té nye ket a
Fõ tit kár nak ha la dék ta la nul je len te ni kell.

(4) Az e cikk alap ján vég zett el len õr zé sek vég re haj tá sa
so rán min den le he tõt meg kell ten ni a hajó in do ko lat lan
vissza tar tá sá nak vagy kés lel te té sé nek el ke rü lé sé re.
Amennyi ben egy ha jót ilyen mó don vissza tar ta nak vagy
kés lel tet nek, úgy az igényt tart hat min den eb bõl ere dõ
vesz te sé gé nek, il let ve ká rá nak meg té rí té sé re.

(5) Ezt a cik ket szük ség sze rint kell al kal maz ni an nak
biz to sí tá sá ra, hogy az Egyez mény ben nem ré szes ál lam
 lobogójának vi se lé sé re jo go sult hajó ne ré sze sül jön ked ve -
zõbb el bá nás ban mint ami lyen ben va la mely Fél lo bo gó ját
vi sel ni jo go sult hajó ré sze sül.

XI. Cikk

A technikai együttmûködés elõsegítése

(1) Az Egyez mény ben ré szes Fe lek, a Szer ve zet tel kon -
zul tál va és an nak köz re mû kö dé sé vel tá mo ga tást nyúj ta nak 
azon Fe lek ré szé re, akik tech ni kai se gít sé get kér nek a
 következõkhöz:

a) ad mi niszt ra tív és tech ni kai sze mély zet kép zé se,
b) ten ge rész kép zõ tan in té ze tek lét re ho zá sa,
c) a tan in té ze tek be ren de zé sek kel és esz kö zök kel való

el lá tá sa,
d) meg fe le lõ kép zé si prog ra mok ki dol go zá sa, bele -

értve a ten ger já ró ha jó kon tör té nõ gya kor la ti kép zést, és
e) egyéb in téz ke dé sek a ten ge rész kép zés elõ se gí té se

ér de ké ben,
le he tõ leg nem ze ti, szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ala pon,
az Egyez mény cél ki tû zé se i nek és ren del te té sé nek meg va -
ló sí tá sa elõ se gí té se vé gett, szá mí tás ba véve a fej lõdõ
 országok kü lön le ges igé nye it eb ben a vo nat ko zás ban.

(2) A Szer ve zet a maga ré szé rõl tá mo gat ni fog ja a fent
em lí tett erõ fe szí té se ket, más nem zet kö zi szer ve ze tek kel,
de kü lö nö sen a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet tel kon -
zul tál va, il let ve az zal tár sul va.

XII. Cikk

Módosítások

(1) Az Egyez mény az aláb bi el já rá sok bár me lyi ké vel
mó do sít ha tó:

a) mó do sí tá sok a Szer ve ze ten be lü li meg vi ta tás után:
(i) a va la me lyik Fél ál tal ja va solt bár mely mó do sí tást a

Fõ tit kár hoz kell be nyúj ta ni, aki ezt köve tõen a meg vi ta tást 
meg elõ zõ en leg alább hat hó nap pal kör le vél ben köz li azt
e Szer ve zet va la mennyi tag já val, va la mennyi Fél lel és
a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet Fõ igaz ga tó já val,
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(ii) min den ily mó don ja va solt és kö röz te tett mó do sí tást
a Szer ve zet Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott sá ga elé kell
utal ni meg vi ta tás vé gett,

(iii) a Fe lek, akár tag jai a Szer ve zet nek, akár nem, jo go -
sul tak rész ven ni a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság nak
a mó do sí tás meg vi ta tá sá val és el fo ga dá sá val kap cso la tos
mun ká já ban,

(iv) a mó do sí tá so kat az a) pont (iii) al pont já ban fog lalt
ren del ke zé sek nek meg fele lõen ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti
 Bizottságban (a továb biak ban: ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti
Biz ton sá gi Bi zott ság) je len lévõ és sza va zó Fe lek két har -
ma dos több sé gé vel kell el fo gad ni, az zal a fel té tel lel, hogy
a sza va zás ide jén a Fe lek leg alább egy har ma dá nak je len
kell len nie,

(v) az így el fo ga dott mó do sí tá so kat a Fõ tit kár va la -
mennyi Fél hez el fo ga dás vé gett to váb bít ja,

(vi) va la mely cikk mó do sí tá sát azon a na pon kell el fo -
ga dott nak te kin te ni, ami kor ezt a Fe lek két har ma da el fo -
gad ja,

(vii) a mel lék let va la mely mó do sí tá sát el fo ga dott nak
kell te kin te ni:

1. at tól a nap tól szá mí tott két év el tel té vel, ami kor azt
a Fe lek hez el fo ga dás vé gett to váb bí tot ták,

2. vagy et tõl el té rõ, de leg alább egy éves idõ szak el tel té -
vel, ha an nak el fo ga dá sa kor a ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti 
Biz ton sá gi Bi zott ság ban je len levõ és sza va zó Fe lek
két har ma dos több sé ge úgy ha tá ro zott;

azon ban a mó do sí tást el nem fo ga dott nak kell te kin te ni, ha 
a meg ha tá ro zott idõn be lül vagy a Fe lek egy har ma da, vagy 
pe dig azok a Fe lek, me lyek nek együt tes ha jó te re a  világ
100 BRT, il let ve an nál na gyobb ha jók ból álló ha jót eré nek
leg alább het ven szá za lé kát te szi ki, a mó do sí tás el len til ta -
ko zást je len te nek be a Fõ tit kár nál,

(viii) va la mely cikk mó do sí tá sa hat hó nap pal azt köve -
tõen lép ha tály ba az azt el fo ga dó Fe lek re, amely na pon azt
el fo ga dott nak kell te kin te ni, és min den olyan Fél re néz ve,
amely ezt köve tõen fo gad ja el, az ál ta la tör tént el fo ga dás
nap ját köve tõen hat hó nap pal,

(ix) a mel lék let va la mely mó do sí tá sa va la mennyi Fél re
néz ve – ki vé ve azo kat, akik az a) pont (vii) al pont já nak
meg fele lõen a mó do sí tás ra néz ve til ta ko zást je len tet tek be, 
és az ilyen til ta ko zást nem von ták vissza – azt a na pot
köve tõen hat hó nap pal lép ha tály ba, ame lyen azt el fo ga -
dott nak kell te kin te ni. A ha tály ba lé pés re elõ írt idõ pont
elõtt, bár me lyik Fél be je len tést te het a Fõ tit kár nál arra
néz ve, hogy ki von ja ma gát a mó do sí tás ha tály ba lé pé se
alól an nak ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott leg fel jebb egy évi
idõ tar tam ra, vagy olyan hosszabb idõ tar tam ra, amennyit a
mó do sí tás el fo ga dá sa kor a ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti Biz ton -
sá gi Bi zott ság ban je len levõ és sza va zó Fe lek két har ma dos 
több sé ge meg ál la pí tott; vagy

b) mó do sí tás ér te kez le ten
(i) va la mely Fél nek a Fe lek leg alább egy har ma da ál tal

tá mo ga tott kí ván sá gá ra, a Szer ve zet, a Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Szer ve zet Fõ igaz ga tó já val együt te sen és vele kon -
zul tál va, össze hív ja a Fe lek ér te kez le tét az Egyez mény
mó do sí tá sá nak meg vi ta tá sá ra,

(ii) az ilyen ér te kez le ten a je len levõ és sza va zó Fe lek
két har ma dos több sé ge ál tal el fo ga dott min den mó do sí tást
a Fõ tit kár a Fe lek hez to váb bít ja el fo ga dás ra,

(iii) amennyi ben az Ér te kez let et tõl el té rõ en nem ha tá -
roz, a mó do sí tást az a) pont (vi) és (viii), il let ve (vii) és
(ix) al pont já nak meg fele lõen kell el fo ga dott nak te kin te ni,
és az an nak meg fele lõen lép ha tály ba, az zal az el té rés sel,
hogy az ezek ben az al pon tok ban a ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti
Biz ton sá gi Bi zott ság ra tör té nõ uta lás alatt az Ér te kez let re
való uta lást kell ér te ni.

(2) Min den, va la mely mó do sí tás ra vo nat ko zó el fo ga dó
nyi lat ko za tot vagy til ta ko zást, il let ve az (1) be kez dés
a) pont ja (ix) al pont já nak meg fele lõen tett min den be je len -
tést írás ban kell be nyúj ta ni a Fõ tit kár hoz, aki az ilyen elõ -
ter jesz tésekrõl és azok kéz hez vé te lé nek idõ pont já ról va la -
mennyi Fe let tá jé koz tat ja.

(3) Min den ha tály ba lépõ mó do sí tás ról, to váb bá a mó -
do sí tás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ról a Fõ tit kár va la -
mennyi Fe let ér te sí ti.

XIII. Cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás, csatlakozás

(1) Az Egyez mény a Szer ve zet Köz pont já ban az
1978. év de cem ber 1. nap já tól az 1979. év no vem ber 30.
nap já ig alá írás ra, ezt köve tõen pe dig csat la ko zás ra nyit va
áll. Az Egyez mény nek bár mely ál lam ré sze sé vé vál hat:

a) meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra
 vonatkozó fenn tar tás nél kü li alá írás sal, vagy

b) meg erõ sí tés tõl, el fo ga dás tól vagy jó vá ha gyás tól
füg gõ alá írás sal, me lyet meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá -
ha gyás kö vet, vagy

c) csat la ko zás sal.

(2) A meg erõ sí tés, el fo ga dás, jó vá ha gyás vagy csat la -
ko zás a vo nat ko zó ok irat nak a Fõ tit kár nál való le tét be
 helyezésével tör té nik.

(3) A Fõ tit kár az Egyez ményt alá írt vagy ah hoz csat la -
ko zott ál la mo kat, to váb bá a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer -
ve zet Fõ igaz ga tó ját min den alá írás ról, il le tõ leg min den
meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat
le tét be he lye zé sé rõl és a le tét be he lye zés idõ pont já ról
 értesíti.

XIV. Cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyez mény azt köve tõen ti zen két hó nap pal lép
ha tály ba, ami kor leg alább hu szon öt olyan ál lam, ame lyek
együt tes ke res ke del mi ha jó te re a vi lág 100 BRT, il let ve
an nál na gyobb ha jók ból álló tel jes ha jót eré nek leg alább
öt ven szá za lé kát te szi ki, azt meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra
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vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn tar tás nél kül alá ír ta,
vagy pe dig a XIII. Cikk nek meg fele lõen meg erõ sí tõ,
 elfogadó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tát le tét be
 helyezte.

(2) A Fõ tit kár az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap já -
tól va la mennyi azt alá író, il let ve ah hoz csat la ko zott ál la -
mot ér te sí ti.

(3) Min den olyan meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok irat, ame lyet az (1) be kez dés ben em lí -
tett ti zen két hó nap alatt he lyez nek le tét be, az Egyez mény
ha tály ba lé pé se kor vagy az ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ 
há rom hó nap el tel te után lép ha tály ba, asze rint, hogy
 melyik a ké sõb bi idõ pont.

(4) Min den olyan meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok irat, ame lyet az Egyez mény hatályba -
lépésének nap ja után he lyez nek le tét be, a le tét be he lye zés
nap ját kö ve tõ há rom hó nap pal lép ha tály ba.

(5) Min den olyan meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok ira tot, ame lyet olyan idõ pon tot köve -
tõen he lyez tek le tét be, ami kor va la mely mó do sí tást a
XII. Cikk ér tel mé ben el fo ga dott nak kell te kin te ni, a mó do -
sí tott Egyez mény re kell vo nat koz tat ni.

XV. Cikk

Felmondás

(1) Az Egyez ményt bár me lyik Fél at tól a nap tól szá mí -
tott öt év el tel té vel, ami kor az Egyez mény rá néz ve ha tály -
ba lé pett, bár mi kor fel mond hat ja.

(2) A fel mon dás a Fõ tit kár hoz in té zett írás be li be je len -
tés sel tör té nik, aki az összes töb bi Fe let és a Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Szer ve zet Fõ igaz ga tó ját min den ilyen kéz hez
vett be je len tés rõl, an nak kéz hez vé te lé nek idõ pont já ról,
va la mint a fel mon dás ha tály ba lé pé sé rõl ér te sí ti.

(3) A fel mon dás ti zen két hó nap pal azt köve tõen lép ha -
tály ba, ami kor a Fõ tit kár a fel mon dás ról  szóló be je len tést
kéz hez vet te, vagy pe dig a be je len tés ben fel tün te tett en nél
ké sõb bi idõ pont ban.

XVI. Cikk

Letétbe helyezés és nyilvántartásba vétel

(1) Az Egyez mény a Fõ tit kár nál ke rül le tét be he lye zés -
re, aki an nak hi te les má so la tát az Egyez ményt alá írt, il let -
ve ah hoz csat la ko zott va la mennyi ál lam hoz meg kül di.

(2) Az Egyez mény ha tály ba lé pé se után a Fõ tit kár an nak
szö ve gét az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Alap ok má nyá -
nak 102. Cik ke sze rint nyil ván tar tás ba vé tel re és köz zé té -

tel re az Egye sült Nem ze tek Szer ve zet Fõ tit ká rá nak meg -
kül di.

XVII. Cikk

Nyelvek

Ez az Egyez mény egy pél dány ban, an gol, fran cia, kí nai, 
orosz és spa nyol nyel ven ké szült, mind egyik szö veg egy -
aránt hi te les. Hi va ta los for dí tás arab és né met nyel ven
 készül, és azok az alá írt ere de ti vel együtt ke rül nek le tét be
he lye zés re.

En nek hi te lé ül a Kor má nya ik ál tal erre kel lõ kép pen
meg ha tal ma zott alul írot tak az Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült Lon don ban, az ezer ki lenc száz het ven nyol ca dik
évi jú li us hó ha to dik nap ján.

Melléklet

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I/1 Szabály

Fogalommeghatározások és magyarázatok

1. Az Egyez mény al kal ma zá sa te kin te té ben, ha et tõl
 kifejezetten el té rõ más meg ha tá ro zás nincs:

.1. a Sza bály zat az Egyez mény mel lék le té ben fog lalt
sza bá lyo kat je len ti;

.2. a jó vá ha gyott a je len sza bá lyok ér tel mé ben a ré szes
Fél ál tal jó vá ha gyot tat je len ti;

.3. a pa rancs nok a ha jón a pa rancs no ki jog kört gya kor -
ló sze mélyt je len ti;

.4. a tiszt a sze mély zet nek azt a pa rancs no kon kí vü li
tag ját je len ti, akit a nem ze ti jog vagy sza bály za tok an nak
mi nõ sí te nek, il let ve ilyen mi nõ sí tés hi á nyá ban a köz fel fo -
gás vagy szo kás an nak tart;

.5. a fe dél ze ti tiszt az Egyez mény mel lék le te II. fe je ze -
té nek ren del ke zé sei alap ján ké pe sí tett tisz tet je len ti;

.6. az elsõ tiszt azt a rang sor ban a pa rancs nok után
 következõ fe dél ze ti tisz tet je len ti, aki re a hajó pa rancs nok -
sá ga a pa rancs nok al kal mat lan ná vá lá sa ese tén át száll;

.7. a gép tiszt az Egyez mény mel lék le te III. fe je ze té nek
ren del ke zé sei alap ján ké pe sí tett tisz tet je len ti;

.8. a gép üzem ve ze tõ a hajó fõ üze mi be ren de zé sé ért,
va la mint a hajó egyéb gé pé sze ti és vil la mos be ren de zé se i -
nek üze mel te té sé ért és kar ban tar tá sá ért fe le lõs rang idõs
gép tisz tet je len ti;

.9. a má sod gép tiszt azt a rang sor ban a gép üzem ve ze tõ
után kö vet ke zõ gép tisz tet je len ti, aki re a gép üzem ve ze tõ
al kal mat lan ná vá lá sa ese tén a hajó fõ üze mi berendezé -
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séért, egyéb gé pé sze ti és vil la mos be ren de zé se i nek üze -
mel te té sé ért és kar ban tar tá sá ért való fe le lõs ség át száll;

.10. a gép tiszt je lölt olyan sze mélyt je len t, aki gép tiszt té 
vá lá sa ér de ké ben kép zés alatt áll, és akit a nem ze ti jog
vagy sza bály za tok ilyen nek mi nõ sí te nek;

.11. a rá dió ke ze lõ az Igaz ga tás ál tal a Rá dió Sza bály zat 
elõ írásainak meg fele lõen ki adott vagy el is mert bi zo nyít -
vánnyal ren del ke zõ sze mélyt je len t;

.12. a be osz tott a hajó sze mély ze té nek a pa rancs no kon
és tisz te ken kí vü li tag ját je len ti;

.13. a part men ti utak va la mely Fél part ja i nak kö ze lé ben 
meg tett uta kat je len ti, amint ezt ez a Fél meg ál la pít ja;

.14. a fõ gép tel je sít mény a hajó fõ gé pe i nek ki lo watt ban
ki fe je zett leg na gyobb tar tós ki me nõ tel je sít mé nyét je len ti,
amint azt a hajó lajst ro mo zá si ok má nya vagy más egyéb
hi va ta los ok má nya fel tün te ti;

.15. a rá dió szol gá lat ér te lem sze rû en ma gá ban fog lal ja
a Rá dió Sza bály zat nak és az „Élet biz ton ság a ten ge ren”
tár gyú nem zet kö zi egyez mény nek, va la mint az Igaz ga tás
be lá tá sa sze rint a Szer ve zet vo nat ko zó aján lá sa i nak meg -
fe le lõ fi gye lõ szol gá la tot, mû sza ki kar ban tar tást és ja ví tá -
so kat;

.16. az olaj szál lí tó tar tály ha jó kõ olaj és kõ olaj ter mé kek 
öm lesz tett szál lí tá sá ra épí tett és hasz nált ha jót je len t;

.17. a ve gyi anyag-szál lí tó tar tály ha jó a Nem zet kö zi
Ve gyi anyag Sza bály zat 17. fe je ze té ben sze rep lõ fo lyé -
kony ve gyi anya gok öm lesz tett szál lí tá sá ra épí tett, át épí -
tett, il let ve hasz nált ha jót je len t;

.18. a csepp fo lyó sí tott gázt szál lí tó tar tály ha jó a csepp -
fo lyó sí tott gáz, il let ve a Nem zet kö zi Gáz szál lí tá si Sza -
bály zat 19. fe je ze té ben fel so rolt egyéb ter mé kek öm -
lesztve szál lí tá sá ra épí tett, át épí tett, il let ve hasz nált ha jót
je len t;

.19. a Ro-Ro sze mély ha jó a Ro-Ro rak te rek kel, il let ve
az „Élet biz ton ság a ten ge ren” tár gyú mó do sí tott 1974. évi
nem zet kö zi egyez mény ben meg ha tá ro zott spe ci á lis rak te -
rek kel ren del ke zõ ha jót je len t;

.20. a hó nap nap tá ri hó na pot vagy egy hó nap nál ki sebb
pe ri ó du sok ból össze adó dó 30 na pos idõ sza kot je len t;

.21. az STCW Sza bály zat az 1995. évi Kon fe ren cia
2. szá mú ha tá ro za tá val a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té -
sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról (STCW) el fo ga dott sza -
bály za tot és an nak eset le ges mó do sí tá sa it je len ti;

.22. a ren del te tés azo kat a fel adat cso por to kat, kö te le -
zett sé ge ket és fe le lõs sé ge ket je len ti, ame lyek az STCW
Sza bály zat sze rint a ha jók mû kö dé se, a ten ge ri élet biz ton -
ság és a ten ge ri kör nye zet vé del me te kin te té ben szüksé -
gesek;

.23. a Tár sa ság a hajó tu laj do no sát vagy bár mely más
olyan szer ve ze tet vagy sze mélyt, mint pél dá ul me ne dzsert
vagy a ha jót sze mély zet nél kül bér lõt je len ti, aki a ha jó tu -
laj do nos tól át vál lal ja a hajó üze mel te té sé nek fe le lõs sé gét,
és aki az üze mel te tés ilyen át vál la lá sá val hoz zá já rult
 ahhoz, hogy az e sza bá lyok ér tel mé ben a Tár sa sá got ter -
helõ összes kö te le zett ség és fe le lõs ség reá száll jon át;

.24. a meg fe le lõ bi zo nyít vány olyan, a je len mel lék let
ren del ke zé sei alap ján ki ál lí tott és ér vé nye sí tett bi zo nyít -
ványt je len t, amely jo gos tu laj do no sát fel ha tal maz za, hogy 
az ab ban meg ha tá ro zott mi nõ ség ben a vo nat ko zó fel ada to -
kat az elõ írt fe le lõs sé gi szint en el lás sa adott tí pu sú, ûr tar -
tal mú, tel je sít mé nyû és haj tá sú ha jón mind ad dig, míg az
a meg ál la pí tott mû kö dé si kör ben te vé keny ke dik;

.25. a ten ge ri szol gá lat az olyan ha jón tel je sí tett szol gá -
la tot je len ti, amely vo nat ko zá sá ban a bi zo nyít vány vagy
egyéb ké pe sí tés ki adás ra ke rült.

2. A je len sza bá lyo kat az STCW Sza bály zat A) ré szé -
nek kö te le zõ jel le gû elõ írásai ki egé szí tik, és

.1. bár mely uta lás va la mely sza bály elõ írásaira egy ben
uta lás az STCW Sza bály zat A) ré szé nek meg fe le lõ sza ka -
szá ra is;

.2. a je len sza bá lyok al kal ma zá sá nál az STCW Sza -
bály zat B) ré szé ben fog lalt út mu ta tót és ma gya rá zó anya -
got a le he tõ leg na gyobb mér té kig figye lembe kell ven ni
an nak ér de ké ben, hogy az Egyez mény ren del ke zé se i nek
vi lág mé re tû al kal ma zá sa mi nél egy sé ge sebb le gyen;

.3. az STCW Sza bály zat A) ré szé nek mó do sí tá sa it az
Egyez mény XII. Cik ké ben a mel lék let mó do sí tá sá hoz
 alkalmazandó el já rá sok ra vo nat ko zó an fog lal tak sze rint
kell el fo gad ni, ha tály ba lép tet ni és ér vé nye sí te ni;

.4. az STCW Sza bály zat B) ré szét a Ten ge ri Biz ton sá gi
Bi zott ság sa ját el já rá si sza bá lyai sze rint mó do sít ja.

3. Az Egyez mény VI. cik ke lyé ben az „Igaz ga tás ra” és
az „ok mányt ki ál lí tó Igaz ga tás ra” tett uta lás nem aka dá -
lyoz za bár me lyik Fe let ab ban, hogy ezen elõ írásoknak
meg fe le lõ bi zo nyít vá nyo kat ad jon ki vagy hagy jon jóvá.

I/2 Szabály

Bizonyítványok és érvényesítés

1. A bi zo nyít vá nyo kat a ki ál lí tó or szág hi va ta los nyel -
vén kell ké szí te ni. Amennyi ben a hasz nált nyelv nem
 angol, úgy a szö veg nek az an gol nyel vû for dí tást is tar tal -
maz nia kell.

2. A rá dió ke ze lõk te kin te té ben a Fe lek:
.1. a Rá dió Sza bály zat nak meg fe le lõ bi zo nyít vány

 kiadásához a szük sé ges vizs ga anya gá ba be le fog lal hat ják
a vo nat ko zó sza bály za tok ál tal meg kö ve telt já ru lé kos
 ismereteket;

.2. kü lön bi zo nyít ványt ad hat nak ki, amely iga zol ja,
hogy an nak tu laj do no sa ren del ke zik a vo nat ko zó sza bá -
lyok ál tal meg kö ve telt já ru lé kos is me re tek kel.

3. A bi zo nyít vány nak az Egyez mény VI. Cik ke sze rint
a ki ál lí tás hi te le sí té sé hez szük sé ges ér vé nye sí té se csak
 akkor ad ha tó ki, ha az az Egyez mény összes vo nat ko zó
elõ írásainak ele get tesz.

4. Bár mely Fél a ér vé nye sí té se ket sa ját be lá tá sa sze rint
az STCW Sza bály zat A-1/2 sza ka szá nak meg fe le lõ min -
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tájú bi zo nyít vá nyok ba is be je gyez he ti. Ha így tesz, ak kor
a hasz nált for má nak egyez nie kell az A-1/2 sza kasz
1. pont já ban meg ál la pí tott min tá val. Amennyi ben et tõl
 eltérõ min tát hasz nál, an nak ugyan ezen sza kasz 2. pont -
jában fog lal tak kal kell egyez nie.

5. Az az Igaz ga tás, amely az I/10 Sza bály nak megfe -
lelõ bi zo nyít ványt is mer el, az el is me rést a bi zo nyít vány
ér vé nye sí té sé vel kell iga zol nia. Az ér vé nye sí tés csak
 akkor ad ha tó ki, ha az Egyez mény összes elõ írásai tel je -
sül nek. Az ér vé nye sí tés hasz nált min tá ja az STCW Sza -
bály zat A-1/2 sza ka sza 3. pont já ban fog lal tak nak fe lel jen
meg.

6. A 3., 4. és 5. pont sze rin ti ér vé nye sí tés:
.1. le het ön ál ló an ki adott ok mány;
.2. mind egyik egye di sor szám mal ren del kez zen, ki vé -

ve, ha az ér vé nye sí tést iga zo ló ok mány és az ah hoz kap -
cso ló dó bi zo nyít vány ugyan az zal a sor szám mal rendel -
kezik, fel té ve, ha ez a szám egye di; és

.3. ér vé nyét vesz ti, amint a hoz zá kap cso ló dó bi zo nyít -
vány le jár, vissza vo nás ra vagy fel füg gesz tés re ke rül, vagy
az azt ki ál lí tó Igaz ga tás ér vény te le ní ti, va la mint min den
eset ben leg ké sõbb a ki bo csá tást kö ve tõ öt év el tel té vel.

7. Azt a be osz tást, amely ben a bi zo nyít vány tulajdo -
nosa szol gá la tot el lát ni jo go sult, az Igaz ga tás nak a biz ton -
sá gos sze mély zet re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nél al kal ma -
zott ér vé nye sí tés sel azo nos for má ban kell meg ál la pí ta ni.

8. Az Igaz ga tás az STCW Sza bá lyok A-1/2 sza ka szá -
ban meg adott for má tól el té rõ for mát is hasz nál hat, fel té ve,
hogy az ab ban mi ni má li san elõ írt ada to kat la tin be tûk kel
és arab szá mok kal tün te tik fel, fi gye lem mel az A-1/1 sza -
kasz ban meg en ge dett vál to za tok ra.

9. Az I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fele lõen az Egyez -
mény sze rint meg kö ve telt min den bi zo nyít vány ere de ti
pél dá nyát azon a ha jón kell tar ta ni, ahol a bi zo nyít vány
 tulajdonosa szol gá la tot tel je sít.

I/3 Szabály

A partmenti utakra vonatkozó alapelvek

1. A part men ti utak nak az Egyez mény al kal ma zá sa te -
kin te té ben tör té nõ meg ha tá ro zá sa so rán egyik Fél sem tá -
maszt hat szi go rúbb kép zé si, ta pasz ta lat szer zé si vagy ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye ket azon ten ge ré szek kel szem ben,
akik egy má sik Fél lo bo gó já nak vi se lé sé re jo go sult ha jón
tel je sí te nek szol gá la tot és ilyen uta kon van nak al kal maz -
va, mint ami lye nek azok ra a ten ge ré szek re vo nat koz nak,
akik sa ját lo bo gó já nak vi se lé sé re jo go sult ha jó kon tel je sí -
te nek szol gá la tot. Az ilyen Fél sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött sem tá maszt hat a má sik Fél lo bo gó ját vi se lõ ha jó -
kon szol gá la tot tel je sí tõ ten ge ré szek re néz ve olyan kö ve -
tel mé nye ket, me lyek meg ha lad ják az Egyez mény nek a
part men ti uta kon nem fog lal koz ta tott ha jók ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

2. A va la mely Fél lo bo gó ját vi sel ni jo go sult olyan ha -
jók te kin te té ben, me lyek rend sze re sen köz le ked nek egy
má sik Fél part jai elõtt part men ti uta kon, an nak a Fél nek,
amely nek lo bo gó ját a hajó vi sel ni jo go sult, az ilyen ha jó -
kon szol gá la tot tel je sí tõ ten ge ré szek re vo nat ko zó an olyan
kép zé si, ta pasz ta lat szer zé si és ké pe sí té si kö ve tel mé nye ket 
kell elõ ír nia, me lyek leg alább azon Fél kö ve tel mé nye i vel
azo no sak, amely nek part jai elõtt a hajó köz le ke dik, de
ame lyek nem ha lad ják meg az Egyez mény nek a part men ti
uta kon nem köz le ke dõ ha jók ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye it. 
Az olyan ha jó kon szol gá ló ten ge ré szek re, ame lyek nek az
útja va la mely Fél ál tal part men ti út ként meg ha tá ro zott te -
rü le te ken túl ra ter jed, és olyan te rü le tek re lép, ame lyek re
néz ve ez a meg ha tá ro zás nem vo nat ko zik, az Egyez mény
vo nat ko zó elõ írásai ér vé nye sek.

3. Bár mely Fél en ge dé lyez he ti a lo bo gó ja vi se lé sé re jo -
go sult ha jó nak az Egyez mény nek a part men ti utak ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se i bõl fa ka dó elõ nyök él ve zé sét, ha az
rend sze re sen köz le ke dik az Egyez mény ben nem ré szes va -
la mely ál lam part jai elõtt olyan uta kon, me lyet ez a Fél
part men ti út nak mi nõ sít.

4. Az eb ben a Sza bály ban fog lal tak alap ján part men ti
uta kat meg ál la pí tó Fe lek nek az I/7 Sza bály nak meg fele -
lõen tá jé koz tat ni uk kell a Fõ tit kárt az el fo ga dott ren del ke -
zés rész le te i rõl.

5. Az eb ben a Sza bály ban fog lal tak egyet len ál lam jog -
ha tó sá gát sem kor lá toz hat ják, füg get le nül at tól, hogy ré -
sze se az Egyez mény nek vagy sem.

I/4 Szabály

Ellenõrzési eljárások

1. Az erre kel lõ kép pen fel ha tal ma zott hi va ta los sze -
mély ál tal a X. Cikk alap ján vég zett el len õr zés a kö vet ke -
zõk re kor lá to zó dik:

.1. a X. Cikk (1) be kez dé sé nek meg fele lõen an nak
vizs gá la ta, hogy a ha jón szol gá la tot tel je sí tõ és az Egyez -
mény ér tel mé ben bi zo nyít vánnyal ren del kez ni kö te les
összes ten ge rész meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal vagy ér vé -
nyes fel men tés sel ren del ke zik-e, il let ve iga zol ni tud ja-e az 
Igaz ga tás hoz az I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fe le lõ ér vé -
nye sí tés irán ti ké rel mé nek elõ ter jesz tését;

.2. an nak vizs gá la ta, hogy a ha jón szol gá la tot tel je sí tõ
ten ge ré szek lét szá ma és kép zett sé ge meg fe lel-e az Igaz -
gatás biz ton sá gos sze mély ze ti fel té te lek re vo nat ko zó elõ -
írásainak; és

.3. az STCW Sza bály zat A-I/4 sza ka szá nak meg fele -
lõen an nak el bí rá lá sa, hogy a ha jón szol gá ló ten ge ré szek
mennyi re ké pe sek az Egyez mény ben elõ írt õr szol gá lat tal
kap cso la tos kö ve tel mé nyek nek ele get ten ni, ha ala pos ok
van azt fel té te lez ni, hogy ezek a nor mák az aláb bi okok
bár me lyi ke  miatt nem tel je sül nek:
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.3.1. a hajó üt kö zött, meg fe nek lett vagy zá tony ra  futott,

.3.2. me net köz ben, hor go nyon vagy ki kö tött ál la pot -
ban a ha jó ból olyan anyag ki bo csá tás tör tént, amely bár -
mely nem zet kö zi egyez mény sze rint il le gá lis, vagy

.3.3. a hajó irá nyí tá sa, mû ve le te zé se hi bá san vagy
 veszélyes mó don tör tént, ahol a Szer ve zet ál tal el fo ga dott,
a hajó ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat vagy a biz ton sá -
gos ha jó mû ve le te zés gya kor la tát és me ne tét nem kö vet ték, 
vagy

.3.4. a hajó ke ze lé se egyéb vo nat ko zás ban oly mó don
tör tént, ami a sze mé lyek, va gyon vagy kör nye zet szem -
pont já ból ve szélyt je len t.

2. A sze mé lyek re, va gyon ra vagy kör nye zet re ve szélyt
je len tõ hi á nyos sá gok az aláb bi ak le het nek:

.1. a bi zo nyít vánnyal ren del kez ni kö te les ten ge ré szek
nem ren del kez nek meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal vagy ér vé -
nyes fel men tés sel, il let ve nem tud ják iga zol ni, hogy az
Igaz ga tás hoz az I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fele lõen ér -
vé nye sí tés irán ti ké rel met ter jesz tet tek be;

.2. nem tel je sül nek az Igaz ga tás nak a biz ton sá gos sze -
mé lyi fel té te lek re vo nat ko zó elõ írásai;

.3. a na vi gá ci ós vagy gép üze mi õr szol gá lat rend szer e
az Igaz ga tás nak a ha jó ra elõ írt kö ve tel mé nye i vel nincs
össz hang ban;

.4. az õr szol gá lat ban nincs olyan sze mély, aki megfe -
lelõ kép zett ség gel ren del ke zik a biz ton sá gos na vi gá lás -
hoz, a biz ton sá gos rá dió kap cso lat hoz és a ten ger szennye -
zé sé nek meg elõ zé sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges
 berendezések üze mel te té sé hez; és

.5. az út kez de tét kö ve tõ elsõ õr ség ben és az azt kö ve tõ
vál tá sok ban a ha jón nem ké pe sek az õr szol gá lat el lá tá sá -
hoz ki pi hent, és egyéb szem pon tok ból is a szol gá lat ra
 alkalmas sze mé lye ket biz to sí ta ni.

3. A 2. pont ban fog lalt hi á nyos sá gok az el len õr zést
vég zõ Fél ál tal asze rint meg ál la pí tott mér té kig tör té nõ
 kiküszöbölésének el mu lasz tá sa, hogy azok mennyi ben
 veszélyeztetik a sze mé lyek, a va gyon vagy a kör nye zet
biz ton sá gát, le het csak alap ja an nak, hogy az il le tõ Fél
a ha jót a X. Cikk alap ján vissza tart sa.

I/5 Szabály

Nemzeti elõ írások

1. Mind egyik ré szes Fél ala kít sa ki az il le tõ Fél ál tal
 kiállított, az adott te vé keny sé gi kör el lá tá sá ra jo go sí tó
 bizonyítvánnyal, il let ve ér vé nye sí tés sel ren del ke zõ sze -
mé lyek nek a ten ge ri élet- és va gyon biz ton sá got, to váb bá a
ten ge ri kör nye ze tet köz vet le nül ve szé lyez te tõ hoz zá nem
ér té se, cse le ke de te vagy mu lasz tá sa, to váb bá a bizonyít -
ványaikban fel tün te tett szol gá lat el lá tá sa pár tat lan ki vizs -
gá lá sá nak, il let ve ezen bi zo nyít vá nyok em lí tett ese tek ben
tör té nõ vissza vo ná sá nak, fel füg gesz té sé nek, il let ve ér -
vény te le ní té sé nek, va la mint a csa lá sok meg elõ zé sé nek
mód sze re it és el já rá sa it.

2. Min den ré szes Fél ál la pít son meg bün te tõ, il let ve
sza bály sér té si in téz ke dé se ket azok ra az ese tek re, ami kor
az Egyez mény elõ írásainak ér vényt szer zõ nem ze ti jog sza -
bá lyok ren del ke zé se i nek a lo bo gó ja vi se lé sé re jo go sult
 valamely hajó vo nat ko zá sá ban, il let ve az adott Fél ál tal
 bizonyítványokkal el lá tott ten ge rész vo nat ko zá sá ban nem
tesz nek ele get.

3. Ilyen bün te tõ és sza bály sér té si in téz ke dé se ket kü lö -
nö sen azok ra az ese tek re kell meg ál la pí ta ni és érvényesí -
teni, ami kor

.1. a Tár sa ság vagy a ha jó pa rancs nok az Egyez mény
 által elõ írt bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ sze mélyt
 alkalmazott;

.2. a ha jó pa rancs nok bár mi lyen, a je len Sza bá lyok sze -
rint csak meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal ren del ke zõ sze mély
ál tal el lát ha tó fel adat vagy szol gá lat bár mi lyen szint en tör -
té nõ el lá tá sát olyan sze mély nek en ged te meg, aki az elõ írt
bi zo nyít vá nyok kal, ér vé nyes fel men tés sel vagy az
I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fe le lõ iga zo ló ok mánnyal
nem ren del ke zik;

.3. va la mely sze mély csa lás sal vagy ha mis ok má nyok -
kal olyan bár mi lyen szin tû fel adat hoz vagy be osz tás hoz
ju tott, amely a je len Sza bá lyok ér tel mé ben csak olyan
 személlyel tölt he tõ be, il let ve vé gez tet he tõ, aki bi zo nyít -
vánnyal, il let ve fel men tés sel ren del ke zik.

4. Az a Fél, amely nek jog ha tó sá ga alá tar to zó te rü le tén
olyan Tár sa ság vagy olyan sze mély ta lál ha tó, amely, il let -
ve aki meg ala po zot tan fe le lõs az Egyez mény nek a 3. pont -
ban fog lal tak sze rin ti meg sze gé sé ért, il let ve ilyen rõl tu do -
má sa van, ter jessze ki min den le het sé ges for má ban együtt -
mû kö dé sét azon Fél vo nat ko zá sá ban, aki ér te sí tet te õt
a jog ha tó sá ga sze rin ti el já rás kez de mé nye zé sé nek szán dé -
ká ról.

I/6 Szabály

Képzés és vizsgáztatás

1. Min den Fél biz to sít sa, hogy
.1. a ten ge ré szek Egyez mény nek meg fe le lõ kép zé sé -

nek és vizs gáz ta tá sá nak ke ze lé se, el len õr zé se és fel ügye -
le te az STCW Sza bály zat A-I/6 sza kasz elõ írásai sze rint
tör tén jék; és

.2. a ten ge ré szek szak mai kép zé sé ért és vizsgáztatá -
sáért az Egyez mény elõ írásainak meg fele lõen fe le lõs sze -
mé lyek le gye nek kel lõ en, az STCW Sza bály zat A-I/6 sza -
kasz ren del ke zé se i vel össz hang ban ké pe sí tet tek az adott
jel le gû és szin tû ok ta tás hoz és vizs gáz ta tás hoz.

I/7 Szabály

Az információk továbbítása

1. Az in for má ci ók VI. Cikk ben meg ha tá ro zott köz lé -
sén túl me nõ en min den Fél az STCW Sza bály zat A-I/7 sza -
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ka szá ban elõ írt idõ sza kon be lül és for má ban ér te sít se a
 Fõtitkárt az olyan egyéb, a Sza bály zat ren del ke zé sei alap -
ján el vár ha tó in for má ci ó ról, amely a Fél azon lé pé se i re
 vonatkozik, ame lye ket az Egyez mény tel jes és maradék -
talan ér vé nye sí té se ér de ké ben meg tett.

2. Ami kor a IV. Cikk nek és az STCW Sza bály zat A-1/7 
sza ka szá nak meg fe le lõ tel jes in for má ció kéz hez vé te le
meg tör tént és az ilyen in for má ció iga zol ja, hogy az Egyez -
mény elõ írásainak tel jes és ma ra dék ta lan ér vé nye sí té se
meg tör tént, a Fõ tit kár er rõl je len tést küld a Ten ge ré sze ti
Biz ton sá gi Bi zott ság nak.

3. A Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság nak a Bi zott ság
ál tal el fo ga dott el já rás nak meg fe le lõ ezt kö ve tõ megerõ -
sítése bi zo nyít ja, hogy a ka pott in for má ció iga zol ja az
Egyez mény ér vé nye sí té sé nek tel jes és ma ra dék ta lan meg -
tör tén tét

.1. a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság meg ne ve zi az
így érin tet té vált Fe le ket; és

.2. más Fe le ket fel jo go sít az I/4 és I/10 Sza bá lyok nak
meg fele lõen an nak elvi el is me ré sé re, hogy a 3.1.-es pont
alap ján meg ne ve zett Fe lek ál tal vagy ne vé ben ki ál lí tott
 bizonyítványok az Egyez ménnyel össz hang ban van nak.

I/8 Szabály

Minõségi követelmények

1. Min den Fél biz to sít sa, hogy
.1. az STCW Sza bály zat A-1/8 sza ka szá nak elõ írásai

 értelmében min den kép zé si, vizs gáz ta tá si, ké pe sí té si,
 érvényesítési és meg újí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos
nem kor mány za ti szer ve zet vagy meg ha tal ma zá sá val bíró
sze mély ál ta li vég re haj tá sát a mi nõ sé gi kö ve tel mény rend -
szer te kin te té ben fo lya ma to san el len õriz ni kell a meg ha tá -
ro zott cé lok el éré se ér de ké ben, be le ért ve az ok ta tók és
vizs gáz ta tók ké pe sí té sét és gya kor lott sá gát;

.2. ahol az ilyen te vé keny sé get kor mány za ti in téz mé -
nyek vagy sze mé lyek vég zik, ott mi nõ sé gi kö ve tel mény -
rend szert kell be ve zet ni.

2. Min den Fél nek biz to sí ta nia kell azt is, hogy az
STCW Sza bály zat A-1/8 sza ka szá nak meg fe le lõ idõ sza -
kos ki ér té ke lé se ket vé gez ze nek olyan meg fele lõen kép zett 
sze mé lyek ál tal, akik ma guk az adott te vé keny ség ben nem
érin tet tek.

3. A 2. pont nak meg fe le lõ ki ér té ke lés sel kap cso la tos
in for má ci ó kat a Fõ tit kár nak be kell nyúj ta ni.

I/9 Szabály

Egészségi alkalmassági követelmények – 
Az okmányok kiállítása és nyilvántartása

1. Min den Fél hoz zon lét re a ten ge ré szek egész sé gi
 alkalmasságára vo nat ko zó kö ve tel mény rend szert, külö -
nösen a lá tás és hal lás vo nat ko zá sá ban.

2. Min den Fél biz to sít sa azt, hogy csak olyan je löl tek -
nek ál lít ki bi zo nyít ványt, akik je len Sza bály ban fog lalt
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

3. A je löl tek nek a bi zo nyít vány el nye ré sé hez hi telt
 érdemlõen bi zo nyí ta ni uk kell:

.1. sze mély azo nos sá gu kat;

.2. azt, hogy élet ko ruk nem ke ve sebb mint amit az
 elnyerni kí vánt ké pe sí tõ ok mány ra vo nat ko zó ren del ke zés
elõ ír;

.3. azt, hogy meg fe lel nek az egész sé gi al kal mas ság
adott Fél ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek, kü lö nös
te kin tet tel a lá tás ra és hal lás ra, va la mint ren del kez nek az
egész sé gi al kal mas sá got iga zo ló ér vé nyes ok mánnyal,
amit a Fél ál tal el is mert, kel lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ gya -
kor ló or vos ál lí tott ki;

.4. meg sze rez ték azt a ten ge ri szol gá la ti idõt, és el vé -
gez tek min den olyan kö te le zõ kép zést, ami az el nyer ni
 kívánt ké pe sí tõ ok mány meg szer zé sé hez kö te le zõ; és

.5. ren del kez nek az zal a szak mai szín vo nal lal, ame lyet
je len sza bá lyok a szak kép zett ség, a fel ada tok és a szint ek
vo nat ko zá sá ban elõ ír nak, és ame lye ket a ké pe sí tõ ok mány
rög zít.

4. Min den Fél kö te le zett sé get vál lal arra, hogy
.1. min den, a pa rancs no kok nak, tisz tek nek – és meg -

fele lõen a be osz tot tak nak – ki ál lí tott, le járt vagy meg újí -
tott, fel füg gesz tett, vissza vont, el vesz tett vagy meg sem mi -
sült bi zo nyít vány ról, an nak ér vé nye sí té sét iga zo ló ok -
mány ról és ki adott fel men tés rõl nyil ván tar tást vagy nyil -
ván tar tá so kat ve zet; és

.2. az ilyen bi zo nyít vá nyok, ér vé nye sí té sek vagy fel -
men té sek ál la po tá ról in for má ci ót szol gál tat nak más Fe lek -
nek és Tár sa sá gok nak, akik az olyan ten ge ré szek ál tal be -
mu ta tott bi zo nyít vá nyok hi te les sé gé nek és ér vé nyes sé gé -
nek tisz tá zá sát ké rik, akik az I/10 Sza bály sze rint ké pe sí tõ
ok má nyuk el is me ré sé ért vagy a ha jón tör té nõ al kal ma zá -
su kért fo lya mod tak.

I/10 Szabály

A bizonyítványok elismerése

1. Min den Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell azt, hogy
 jelen Sza bály elõ írásainak az el is me rés cél já ból ele get
 tegyenek egy má sik Fél ál tal vagy fel ha tal ma zá sá val
 parancsnoknak, tiszt nek vagy rá dió ke ze lõ nek ki adott
 bizonyítvány I/2 Sza bály 5. pont ja sze rin ti ér vé nye sí té si
ok mány ki ál lí tá sá val, és hogy

.1. az Igaz ga tás min den szük sé ges in téz ke dés meg té te -
lé vel, ami ma gá ban fog lal hat ja az en ged mé nyek és az el já -
rás el len õr zé sét, meg erõ sít se, hogy a szak mai szín vo nal ra,
a bi zo nyít vány ki adá sá ra és ér vé nye sí té sé re, va la mint
a nyil ván tar tás ve ze té sé re vo nat ko zó elõ írások maradék -
talanul tel je sül nek; és
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.2. olyan kö te le zett ség ben ál la pod nak meg az érin tett
Fél lel, mely sze rint az Egyez mény nek meg fe le lõ ok ta tá si
és kép zé si fo lya ma tok ban vég re haj tott min den je len tõs
mó do sí tás ról azon nal ér te sí tést kül de nek.

2. Olyan in téz ke dé se ket kell be ve zet ni, ame lyek biz to -
sít ják, hogy azok a ten ge ré szek, akik az STCW Sza bály -
zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint a II/2 vagy III/3 Sza bály
vagy a ve ze tés szint jén a VII/1 Sza bály elõ írásainak meg -
fele lõen ki adott bi zo nyít ványt el is mer te tés cél já ból be -
nyúj ta nak, ren del kez nek az Igaz ga tás az zal a fel adat kör rel
kap cso la tos ten ge ré sze ti jog sza bá lya i nak is me re té vel,
amely nek el lá tá sá ra en ge délyt kap tak.

3. A je len Sza bállyal kap cso la tos és az an nak ér tel mé -
ben lét re jött meg ál la po dá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat
az I/7 Sza bály nak meg fele lõen a Fõ tit kár nak to váb bí ta ni
kell.

4. A nem ré szes Fél ha tó sá gai ál tal ki adott bi zo nyít vá -
nyo kat nem le het el is mer ni.

5. Az I/2 Sza bály 5. pont ja elõ írásainak el le né re va la -
mely Igaz ga tás, amennyi ben a kö rül mé nyek meg kí ván ják,
en ge dé lyez he ti, hogy egy ten ge rész – a rá di ós tisz tet és
 rádiókezelõt ki vé ve, ha csak a Rá dió Sza bály zat et tõl el té -
rõ en nem ren del ke zik – szol gá la tot lát has son el há rom
 hónapot nem meg ha la dó idõ szak ra egy lo bo gó ját vi sel ni
jo go sult ha jón, ha ren del ke zik egy má sik Fél elõ írásai sze -
rint ki adott és ér vé nye sí tett, a Fél ha jó i ra ér vé nyes meg fe -
le lõ és ér vé nyes bi zo nyít vánnyal, de ez a bi zo nyít vány
még nem ke rült ér vé nye sí tés re az il le tõ Igaz ga tás lo bo gó -
ját vi sel ni jo go sult ha jó kon tör té nõ szol gá lat el lá tá sá ra.

6. Va la mely Igaz ga tás je len Sza bály elõ írásainak meg -
fele lõen egy má sik Fél ál tal ki adott bi zo nyít vány el is me ré -
sé re vagy az el is me rés iga zo lá sá ra vo nat ko zó an ki ál lí tott
bi zo nyít vá nyai és ér vé nye sí té si ok má nyai nem hasz nál ha -
tók egy har ma dik Fél ál ta li to váb bi el is me rés alap já ul.

I/11 Szabály

A bizonyítványok megújítása

1. Min den olyan, az Egyez mény bár mely, a VI. fe je zet -
tõl el té rõ fe je ze te alap ján ki ál lí tott vagy el is mert bi zo nyít -
vánnyal ren del ke zõ ha jó pa rancs nok, tiszt vagy rádióke -
zelõ, aki ten ge ri szol gá la tot tel je sít, vagy par ti be osz tást
köve tõen oda vissza tér ni kí ván, a ten ge ri szol gá lat adott
ké pe sí tés sel tör té nõ el lá tás nak foly ta tá sá hoz öt évet meg
nem ha la dó idõ sza kon ként kö te les:

.1. az I/9 Sza bály ban elõ írt egész sé gi al kal mas sá gi elõ -
írásoknak meg fe lel ni; és

.2. az STCW Sza bály zat A-I/11 sza ka szá nak meg fele -
lõen a szak mai al kal mas sá gá nak fo lya ma tos sá gá ról gon -
dos kod ni.

2. Min den ha jó pa rancs nok, tiszt és rá dió ke ze lõ az
olyan ha jó kon tör té nõ ten ge ri szol gá lat el lá tá sá nak foly ta -
tá sá hoz, ame lyek re nem zet kö zi leg el fo ga dott spe ci á lis
kép zé si sza bá lyok vo nat koz nak, si ke re sen fe jez zen be
kap cso ló dó jó vá ha gyott kép zést.

3. Min den Fél ha son lít sa össze a je löl tek tõl a 2002. feb -
ru ár 1. elõtt ki adott bi zo nyít vá nyok el nye ré sé hez meg kö -
ve telt szak mai szin tet az STCW Sza bály zat A) ré szé ben a
meg fe le lõ bi zo nyít vá nyok vo nat ko zá sá ban meg ál la pí tot -
tal, és dönt sön ar ról, hogy az ilyen bi zo nyít vá nyok tu laj do -
no sa i nak meg fe le lõ is me ret fel újí tó és to vább kép zõ kép zé -
sen kell részt ven ni ök, il let ve vizs gáz ni uk.

4. A Fél az STCW Sza bály zat A-I/11 sza ka szá nak
meg fele lõen az érin tet tek kel kon zul tál va ala kít sa ki az
ilyen is me ret fel újí tó és to vább kép zé si tan fo lya mok fel épí -
té sét, il let ve te gyen arra ja vas la tot.

5. A ha jó pa rancs no kok, tisz tek és rá dió ke ze lõk is me re -
te i nek nap ra kész szint en tar tá sa cél já ból min den Igaz ga tás
biz to sít sa azt, hogy a ten ge ri élet biz ton sá got és a ten ge ri
kör nye zet vé del mét érin tõ nem ze ti vagy nem zet kö zi sza -
bá lyok leg fris sebb mó do sí tá sa i nak szö ve ge a lo bo gó ja
 viselésére jo go sult ha jó kon ren del ke zés re áll jon.

I/12 Szabály

Szimulátorok használata

1. Az STCW Sza bály zat A-I/12 sza ka szá ban és az
A) rész egyéb ren del ke zé se i ben meg ál la pí tott, bár mely bi -
zo nyít vánnyal össze füg gõ kö ve tel mény rend szer nek és
egyéb vo nat ko zó elõ írásoknak ele get kell ten ni

.1. min den kö te le zõ en szi mu lá tor ra ala po zott kép zés,

.2. bár mi fé le, az STCW Sza bály zat A) ré szé ben meg ál -
la pí tott, szi mu lá tor ral tör té nõ ké pe sí tõ vizs gáz ta tás, és

.3. az STCW Sza bály zat A) ré szé ben a szak mai al kal -
mas ság fo lya ma tos sá gá nak bi zo nyí tá sá ra meg kö ve telt szi -
mu lá to ros be mu ta tó
te kin te té ben.

2. A 2002. feb ru ár 1-je elõtt te le pí tett vagy hasz ná lat ba
vett szi mu lá to rok az érin tett Fél be lá tá sá tól füg gõ en men -
te sül het nek az 1. pont ban elõ írt kö ve tel mény rend szer tel -
jes mér té kû tel je sí té se alól.

I/13 Szabály

A próbaüzemeltetések lefolytatása

1. Je len Sza bá lyok nem aka dá lyoz zák meg, hogy egy
Igaz ga tás, lo bo gó já nak vi se lé sé re jo go sult ha jók pró ba -
üze mel te té sét en ge dé lyez ze.

2. E sza bály al kal ma zá sa te kin te té ben a „pró ba üzem”
ki fe je zés olyan kor lá to zott idõ tar ta mú kí sér le tet vagy
 kísérletsorozatot je len t, amely au to ma ti kus vagy in teg rált
rend sze rek al kal ma zá sá ra ter jed ki a cél ból, hogy egyes
meg ha tá ro zott szol gá lat vég re haj tá sá nak al ter na tív mód -
sze re it ki ér té kel jék, vagy hogy az Egyez mény ál tal elõ -
írtak tel je sí té sé re tett olyan kü lön le ges in téz ke dé se ket
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 kiértékeljék, ame lyek a ten ger ha jó zás biz ton sá gát és a ten -
ge ri kör nye zet vé del mét leg alább a je len Sza bá lyok ban
fog lal tak kal azo nos szint en biz to sít ják.

3. A pró ba üze mel te tés ben részt vevõ ha jó kat fel ha tal -
ma zó Igaz ga tás nak meg kell gyõ zõd nie, hogy a kí sér le tek
olyan mó don foly ta tód nak, hogy az a ten ger ha jó zás biz -
ton sá gát és a ten ge ri kör nye zet vé del mét leg alább az erre
vo nat ko zó sza bá lyok ban elõ ír tak kal azo nos szint en biz to -
sít ja. Eze ket a kí sér le te ket a Szer ve zet ál tal el fo ga dott
irány el vek kel össz hang ban kell le foly tat ni.

4. Az ilyen pró ba üze mel te té sek rész le tes is mer te té sét
– annyi val elõbb, amennyi re éssze rû en le het sé ges, de leg -
alább a pró ba üze mel te tés ter ve zett meg kez dé sé nek ter ve -
zett idõ pont ja elõtt hat hó nap pal – be kell je len te ni a Szer -
ve zet nek. A Szer ve zet e rész le tes is mer te tést va la mennyi
Fél lel kör le vél ben köz li.

5. Az 1. pont sze rin ti en ge déllyel vég re haj tott pró ba -
üzem ered mé nye it és az Igaz ga tás nak az ered mé nyek alap -
ján ki ala kí tott bár mi lyen aján lá sa it je len te ni kell a Szer ve -
zet nek, amely az ilyen ered mé nye ket és aján lá so kat va la -
mennyi Fél lel kör le vél ben köz li.

6. Bár me lyik Fél nek, ame lyik az e Sza bály sze rint
 engedélyezett kü lön le ges kí sér let el len bár mi lyen el len ve -
tés sel él, annyi val elõbb amennyi re az éssze rû en le het sé -
ges, el len ve té sét be kell je len te nie a Szer ve zet nek. A Szer -
ve zet a rész le tes el len ve té se ket az összes Fél lel kör le vél -
ben köz li.

7. Az Igaz ga tás nak, amely egy kí sér let le foly ta tá sá ra
en ge délyt adott, figye lembe kell ven nie a más Igaz ga tá sok
ál tal az ilyen kí sér let tel szem ben tett el len ve té se ket, és uta -
sí ta nia kell a lo bo gó ja vi se lé sé re jo go sult ha jó kat, hogy ne
foly tas sa nak pró bá kat, amíg a Szer ve zet nél el len ve tést
 bejelentõ ál lam par ti vi ze in ha józ nak.

8. Az Igaz ga tás, amely a kí sér let alap ján arra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy va la mely kü lön le ges rend szer leg -
alább azo nos szint en biz to sít ja a ten ger ha jó zás biz ton sá gát 
és a ten ge ri kör nye zet vé del mét, amit azt az erre vo nat ko zó 
sza bá lyok elõ ír ják, az aláb bi kö ve tel mé nye ket tel je sít ve,
fel ha tal maz hat ja a lo bo gó ja vi se lé sé re jo go sult ha jó kat,
hogy ha tá ro zat lan ide ig az ilyen rend szert al kal maz zák:

.1. az Igaz ga tás, mi u tán a kí sér let ered mé nye it az
5. pont ban fog lal tak sze rint kö zöl te, kö zöl nie kell a Szer -
ve zet tel az ilyen en ge dély rész le te it is – ide ért ve azok nak
a ki je lölt ha jók nak az azo no sí tó ada ta it, ame lyek az en ge -
dé lye zet tek kö ré be tar toz nak – a Szer ve zet a tá jé koz ta tást
va la mennyi Fél lel kör le vél ben köz li;

.2. bár mi lyen e be kez dés sze rin ti en ge dély hez tar to zó
te vé keny sé get a Szer ve zet ál tal ki dol go zott irány el vek kel
össz hang ban, ugyan olyan mér ték ben le het foly tat ni, mint
az a kí sér let tar ta ma alatt tör tént;

.3. az ilyen te vé keny sé gek ese té ben, a 7. be kez dés ben
fog lal tak kal össz hang ban, mind ad dig figye lembe kell ven -
ni min den, más Igaz ga tás tól ka pott el len ve tést, míg azo kat
vissza nem von ják; és

.4. az e be kez dés ben em lí tett en ge dély alap ján vég zett
te vé keny sé get csak a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság
arra vo nat ko zó dön té sé tõl füg gõ en sza bad en ge dé lyez ni,
hogy nem szük sé ges-e az Egyez ményt mó do sít ani, és ha
ez így van, ak kor a te vé keny ség foly ta tá sa a mó do sí tás
 hatálybalépése elõtt en ge dé lyez he tõ-e vagy le ál lí tan dó.

9. Bár me lyik Fél ké rel mé re a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi
Bi zott ság nak a kí sér le ti ered mé nyek meg vi ta tá sá ra és dön -
tés ho za tal ra tár gya lá si idõ pon tot kell ki tûz nie.

I/14 Szabály

A Társaságok felelõssége

1. Min den Igaz ga tás az A-I/14 sza kasz elõ írásainak
meg fele lõen a Tár sas ágo kat te gye fe le lõs sé a ha jó ikon
 alkalmazott ten ge ré szek je len Egyez mény elõ írásai sze -
rinti szol gá la ti be osz tá sá ért, és min den ilyen Tár sa ság tól
 követelje meg an nak biz to sí tá sát, hogy

.1. min den ha jó já ra be osz tott ten ge rész az Egyez mény
elõ írásainak meg fe le lõ és az Igaz ga tás ál tal meg ál la pí tott
ké pe sí tés sel ren del kez zék;

.2. ha jó i nak sze mély zet tel tör té nõ el lá tá sa elé gít se ki az 
Igaz ga tás biz ton sá gos sze mé lyi fel té te lek re vo nat ko zó
 követelményeit;

.3. a ha jó i kon al kal ma zott összes ten ge rész re vonat -
kozó ok má nyok és ada tok nap ra ké szek és hoz zá fér he tõ ek
le gye nek, és ebbe min den kor lá to zás nél kül be le tar toz nak
a ta pasz ta la ta ik ra, kép zett sé gük re, egész ség ügyi al kal -
mas sá guk ra és szol gá la ti be osz tá suk ra elõ írt szak kép zett -
sé gük re vo nat ko zó ok má nyok és ada tok;

.4. a szol gá lat ra be osz tott ten ge ré szek tisz tá ban le gye -
nek meg ha tá ro zott fel ada ta ik kal, a hajó be ren de zé se i nek
el he lye zé sé vel, fel sze re lé sé vel és hasz ná la tá val, va la mint
a hajó azon jel lem zõ i vel, ame lyek szo ká sos mun ká juk kal
vagy vész hely zet ben el lá tan dó fel ada ta ik kal kap cso la to -
sak; és

.5. a hajó szol gá la ti ága za tai ha té ko nyan össze tud ják
han gol ni te vé keny sé gü ket vész hely zet ben és azok nak
a fel ada tok nak a vég re haj tá sa so rán, ame lyek lét fon tos sá -
gú ak a biz ton ság vagy a kör nye zet szennye zés meg elõ zé se, 
il let ve csök ken té se ér de ké ben.

I/15 Szabály

Átmeneti rendelkezések

1. Mind egyik Fél 2002. feb ru ár 1. nap já ig foly tat hat ja
azon bi zo nyít vá nyok nak az Egyez mény sze rin ti ki adá sát,
el is me ré sét vagy ér vé nye sí té sét az Egyez mény nek a köz -
vet le nül 1997. feb ru ár 1. nap ja elõtt al kal ma zott ren del ke -
zé sei sze rint az olyan ten ge ré szek vo nat ko zá sá ban, akik a
jó vá ha gyott ten ge ri szol gá la tot, jó vá ha gyott ok ta tá si és
 kiképzési prog ra mot vagy jó vá ha gyott tan fo lya mot
1998. au gusz tus 1. elõtt kez dik meg.
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2. Mind egyik Fél 2002. feb ru ár 1. nap já ig foly tat hat ja
a bi zo nyít vá nyok nak és ér vé nye sí té si ok má nyok nak az
Egyez mény nek a köz vet le nül 1997. feb ru ár 1. nap ja elõtt
al kal ma zott ren del ke zé sei sze rin ti meg újí tá sát és ér vé nye -
sí té sét.

3. Ahol va la mely Fél, az I/11 Sza bály nak meg fele lõen
olyan bi zo nyít vá nyo kat ál lít ki újra vagy hosszab bít meg,
ame lye ket ere de ti leg a Fél az Egyez mény nek köz vet le nül
1997. feb ru ár 1. nap ja elõtt al kal ma zott ren del ke zé sei sze -
rint ál lí tott ki, a Fél sa ját be lá tá sa sze rint az ere de ti bi zo -
nyít vány ban sze rep lõ ûr tar ta lom-kor lá to zá so kat az aláb -
biak sze rint mó do sít hat ja:

.1. a „200 brut tó re gisz te ri ton na” „500 BT”-vel he lyet -
te sít he tõ, és

.2. az „1600 brut tó re gisz te ri ton na” „3000 BT”-vel
 helyettesíthetõ.

II. Fejezet

HAJÓPARANCSNOK ÉS FEDÉLZETI ÁGAZAT

II/1 Szabály

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajókon navigációs
õrszolgálatot ellátó tisztek képesítésére vonatkozó

kötelezõ minimális követelmények

1. Min den 500 BT vagy an nál na gyobb ten ge ri ha jón
na vi gá ci ós õr szol gá la tot el lá tó tiszt ren del kez zen meg fe le -
lõ bi zo nyít vánnyal.

2. A ké pe sí tés re pá lyá zó min den sze mély:
.1. be töl tött 18 éves élet ko rú le gyen,
.2. ren del kez zen leg alább egy éves jó vá ha gyott olyan

ten ge ri szol gá lat tal, va la mely olyan jó vá ha gyott kép zé si
prog ram ré sze ként ma gá ban fog lal ja az STCW Sza bály zat
A-II/1 elõ írásainak meg fe le lõ fe dél ze ti gya kor la ti kép zést, 
és ame lyet a jó vá ha gyott gya kor la ti vizs ga könyv iga zol,
vagy ren del kez zen leg alább há rom év ten ge ri szol gá lat tal;

.3. az elõ írt ten ge ri gya kor lat ide je alatt leg alább hat
hó na pig na vi gá ci ós õr szol gá la tot tel je sí tett a ha jó pa rancs -
nok vagy ké pe sí tett tiszt fel ügye le te alatt;

.4. fe lel jen meg a IV. fe je zet ben fog lalt sza bá lyok azon
vo nat ko zó elõ írásainak, ame lyek a Rá dió Sza bály zat tal
össz hang ban a rá di ós szol gá lat el lá tá sá ra vo nat koz nak; és

.5. ré sze sül je nek a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel je -
nek meg az STCW Sza bály zat A-II/1 ré szé ben meg ál la pí -
tott szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény nek.

II/2 Szabály

Az 500 BT és annál nagyobb hajók parancsnokai és elsõ
tisztjei képesítésére vonatkozó minimális követelmények

A 3000 BT vagy na gyobb ha jók pa rancs no ka és elsõ
tiszt je

1. Min den 3000 BT vagy an nál na gyobb ten ge ri hajó
pa rancs no ka és elsõ tiszt je ren del kez zen meg fe le lõ bi zo -
nyít vánnyal.

2. A ké pe sí tés re pá lyá zó min den sze mély:
.1. fe lel jen meg az 500 BT vagy na gyobb ha jók na vi gá -

ci ós õr szol gá la tát el lá tó tiszt ké pe sí té sé re vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek nek, és ren del kez zen az ab ban a mi nõ ség ben
 eltöltött jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal:

.1.1. elsõ tisz ti ké pe sí tés hez leg alább 12 hó nap, és

.1.2. pa rancs no ki ké pe sí tés hez leg alább 36 hó nap,
azon ban ez az idõ leg fel jebb 24 hó nap ra csök kent he tõ, ha
eb bõl leg alább 12 hó na pig ilyen ten ge ri szol gá la tot elsõ
tiszt ként tel je sí tett; és

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/2 ré szé ben a 3000 BT és
an nál na gyobb ha jók pa rancs no ka i ra és elsõ tiszt je i re meg -
ha tá ro zott szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény nek.

500 és 3000 BT kö zöt ti ha jók pa rancs no ka és elsõ tiszt je

3. Min den 500 és 3000 BT kö zöt ti ten ge ri hajó
 parancsnoka és elsõ tiszt je ren del kez zen meg fe le lõ bi zo -
nyít vánnyal.

4. A ké pe sí tés re pá lyá zó min den sze mély:
.1. elsõ tisz ti ké pe sí tés hez fe lel jen meg az 500 BT vagy

an nál na gyobb ha jók na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs
tiszt je i nek ké pe sí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek;

.2. pa rancs no ki ké pe sí tés hez fe lel jen meg az 500 BT
vagy na gyobb ha jók na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs tiszt -
je i nek ké pe sí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek, és ren -
del kez zen leg alább 36 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol -
gá lat tal ilyen mi nõ ség ben; azon ban ez az idõ leg fel jebb
24 hó nap ra csök kent he tõ, ha az ilyen ten ge ri szol gá lat ból
leg alább 12 hó na pot elsõ tisz ti be osz tás ban töl tött el; és

.3. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/2 ré szé ben az 500 és
3000 BT kö zöt ti ha jók pa rancs no ka i ra és elsõ tiszt je i re
meg ál la pí tott szak mai szint nek.

II/3 Szabály

Az 500 BT-nél kisebb bruttó ûrtartalmú hajók
parancsnokai és navigációs õrszolgálatot ellátó tisztjei

képesítésére vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

Nem part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók
1. Az 500 BT-nél ki sebb, nem part men ti uta kon köz le -

ke dõ ten ge ri ha jón szol gá la tot tel je sí tõ min den õr szol gá lat 
el lá tá sá ért fe le lõs tiszt ren del kez zen 500 BT vagy an nál
na gyobb ha jók ra meg kö ve telt meg fe le lõ ké pe sí tés sel;

2. Min den 500 BT-nél ki sebb, nem part men ti uta kon
köz le ke dõ ten ge ri ha jón szol gá la tot tel je sí tõ pa rancs nok
ren del kez zen az 500 és 3000 BT kö zöt ti ha jó kon pa rancs -
no ki be osz tás el lá tá sá ra jo go sí tó bi zo nyít vánnyal.

4758 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/58. szám



Part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók
A na vi gá ci ós õr szol gá la tot el lá tó tiszt
3. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ

ten ge ri ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ, a na vi gá ci ós õr szol -
gá la tot el lá tó min den tiszt ren del kez zen meg fe le lõ ké pe sí -
tés sel.

4. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ
ha jók na vi gá ci ós õr szol gá la tát el lá tó tisz ti ké pe sí tés re
 pályázó min den je lölt:

.1. élet ko ra le gyen leg alább 18 év;

.2. ren del kez zen:

.2.1. spe ci á lis kép zés sel, be le ért ve az Igaz ga tás ál tal
meg kö ve telt kel lõ idõ tar ta mú meg fe le lõ ten ge ri szolgá -
latot, vagy

.2.2. leg alább há rom éves fe dél ze ti ága zat ban el töl tött
jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal;

.3. fe lel jen meg a IV. fe je zet ben ta lál ha tó sza bá lyok azon
vo nat ko zó elõ írásainak, ame lyek a Rá dió Sza bály zat tal össz -
hang ban a rá di ós szol gá lat el lá tá sá ra vo nat koz nak; és

.4. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/3 ré szé ben az 500 BT-nél
ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók na vi gá ci ós
 õrszolgálatának el lá tá sá ért fe le lõs tiszt je i re meg ha tá ro zott
szak mai szint nek.

Ha jó pa rancs nok
5. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ

ten ge ri ha jón szol gá la tot tel je sí tõ min den pa rancs nok ren -
del kez zen meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

6. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ
ha jók pa rancs no ki ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:

.1. élet ko ra le gyen leg alább 20 év;

.2. ren del kez zen leg alább 12 hó nap jó vá ha gyott ten ge ri 
szol gá lat tal mint na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs tiszt;

.3. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/3 ré szé ben az 500 BT-nél
ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók pa rancs no ka i ra
meg ha tá ro zott szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény nek.

Fel men té sek
7. Az Igaz ga tás, ha úgy íté li, hogy a hajó mé re te és az út 

kö rül mé nyei olya nok, me lyek sze rint je len Sza bály és az
STCW Sza bály zat A-II/3 ré sze összes kö ve tel mé nye i nek
al kal ma zá sa éssze rût len vagy ki vi he tet len, ed dig a mér té -
kig az ilyen ha jón vagy ha jó osz tá lyon szol gá la tot tel je sí tõ
ha jó pa rancs nok és na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs tiszt
vo nat ko zá sá ban ki vé telt te het nek né hány kö te le zett ség
alól, szem elõtt tart va az azo kon a vi ze ken eset leg közle -
kedõ összes töb bi hajó biz ton sá gát.

II/4 Szabály

A navigációs õrszolgálatban részt vevõ beosztott
személyekre vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

1. Min den olyan be osz tott sze mély nek, aki 500 BT-s
vagy na gyobb ten ge ri ha jón a na vi gá ci ós õr szol gá lat tag ja -

ként szol gál, a ki kép zés alatt álló és a na vi gá ci ós õr szol gá -
lat ban szak tu dást nem igény lõ fel ada tot el lá tó be osz tot ta -
kat ki vé ve, szol gá la ta el lá tá sá hoz meg fe le lõ ké pe sí tés sel
kell ren del kez nie.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. élet ko ra leg alább 16 év le gyen;
.2. ren del kez zen:
.2.1. jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal, be le ért ve leg -

alább hat hó na pos gya kor la ti kép zést és ta pasz ta la tot; és
.2.2. be ha jó zás elõt ti vagy ha jón el vég zett spe ci á lis tan -

fo lyam mal, be le ért ve egy leg alább két hó na pos, jó vá ha -
gyott ide jû ten ge ri szol gá la tot; és

.3. fe lel jen meg az STCW Sza bály zat A-II/4 ré szé ben
le fek te tett szak mai el vá rá sok nak.

3. A 2.2.1. és 2.2.2. al pon tok kö ve tel mé nyei sze rin ti
ten ge ri szol gá lat, kép zés és ta pasz ta lat kap cso lód jon a
 navigációs õr szol gá lat fel ada ta i val, és fog lal ja ma gá ba a
ha jó pa rancs nok, az õr szol gá lat el lá tá sá ért fe le lõs tiszt
vagy kép zett be osz tott köz vet len irá nyí tá sa alatt vég zett
fel ada tok el lá tá sát.

4. A ten ge ré szek az il le tõ Fél dön té sé tõl füg gõ en je len
Sza bály elõ írásainak meg fe le lõ nek te kint he tõk, amennyi -
ben fe dél ze ti ága zat ban az adott be osz tás ban szol gál tak az
Egyez mény nek az érin tett Fél vo nat ko zá sá ban tör té nõ
 hatálybalépését meg elõ zõ utol só öt év leg alább egy éves
idõ sza ká ban.

III. Fejezet

GÉPÉSZETI ÁGAZAT

III/1 Sza bály

A személyzettel üzemeltetett géptérben a gépüzemi
õrszolgálat ellátásáért felelõs tiszt, és az idõszakosan

személyzet nélkül üzemeltetett géptérben ügyeletre
kijelölt gépszemélyzet képesítésére vonatkozó minimális

követelmények

1. A 750 kW vagy na gyobb fõ gép tel je sít mé nyû ten ge ri
ha jó kon sze mély zet tel el lá tott gép tér ben a gép üze mi
 õrszolgálat el lá tá sá ért fe le lõs min den tiszt vagy az idõ sza -
ko san sze mély zet nél kü li gép tér ben ki je lölt min den ügye -
le tes gép tiszt ren del kez zen meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. élet ko ra leg alább 18 év le gyen;
.2. az STCW Sza bály zat A-III/1 sza kasz ren del ke zé se i -

nek meg fele lõen leg alább hat hó na pos ten ge ri szol gá lat tal
ren del kez zen a gé pé sze ti ága zat ban; és

.3. ré sze sül jön leg alább 30 hó na pos kép zés ben, amely
ma gá ban fog lal egy ha jón tör té nõ, a jó vá ha gyott gyakor -
lati vizs ga könyv ben iga zolt gya kor la ti kép zést, va la mint
fe lel jen meg az STCW Sza bály zat A-III/1 ré szé ben meg -
ha tá ro zott szak mai kö ve tel mény nek.
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III/2 Szabály

A 3000 kW és annál nagyobb fõgépteljesítményû hajók
gépüzemvezetõire és másodgéptisztjeire vonatkozó

minimális követelmények

1. A 3000 kW fõ gép tel je sít mé nyû és na gyobb ten ge ri
ha jók min den gép üzem ve ze tõ je és má sod gép tiszt je ren -
del kez zen a meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. fe lel jen meg a gép üze mi õr szol gá lat el lá tá sá ért fe le -

lõs tiszt ké pe sí té sé re vo nat ko zó elõ írásoknak, és
.1.1. a má sod gép tisz ti ké pe sí tés hez ren del kez zen leg -

alább 12 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal gép -
tiszt je lölt ként vagy gép tiszt ként, és

.1.2. a gép üzem ve ze tõi ké pe sí tés el nye ré sé hez ren del -
kez zen leg alább 36 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat -
tal, ami bõl leg alább 12 hó na pot olyan fe le lõs gép tisz ti
 beosztásban töl tött, amely hez má sod gép tisz ti ké pe sí tés
szük sé ges; és

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-III/2 ré szé ben meg ha tá ro zott
szak mai kö ve tel mény nek.

III/3 Szabály

A 750 kW és 3000 kW közötti fõgépteljesítményû hajók
gépüzemvezetõinek és másodgéptisztjeinek képesítésére

vonatkozó minimális követelmények

1. A 750 és 3000 kW kö zöt ti fõ gép tel je sít mé nyû ten -
geri ha jók min den gép üzem ve ze tõ je és má sod gép tiszt je
ren del kez zen a meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. fe lel jen meg a gép üze mi õr szol gá lat el lá tá sá ért fe le -

lõs tiszt ké pe sí té sé re vo nat ko zó elõ írásoknak, és
.1.1. a má sod gép tisz ti ké pe sí tés hez ren del kez zen leg -

alább 12 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal gép -
tiszt je lölt ként vagy gép tiszt ként, és

.1.2. a gép üzem ve ze tõi ké pe sí tés el nye ré sé hez ren del -
kez zen leg alább 24 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat -
tal, ami bõl leg alább 12 hó na pot olyan fe le lõs gép tisz ti
 beosztásban töl tött, amely hez má sod gép tisz ti ké pe sí tés
szük sé ges; és

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-III/3 ré szé ben meg ha tá ro zott
szak mai szint nek.

3. Min den gép tiszt, aki má sod gép tisz ti szol gá lat el lá tá -
sá ra jo go sult 3000 kW-os vagy an nál na gyobb fõ gép tel je -
sít mé nyû ha jó kon, gép üzem ve ze tõi be osz tást is el lát hat
3000 kW-nál ki sebb fõ gép tel je sít mé nyû ha jó kon, fel té ve,
hogy leg alább 12 hó nap jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal
ren del ke zik fe le lõs gép tisz ti be osz tás ban és a bizonyít -
ványa erre fel jo go sít ja.

III/4 Szabály

A személyzettel ellátott géptérben a gépüzemi õrszolgálat 
tagjaként, valamint az idõszakosan személyzet nélküli

géptérben szolgálatot teljesítõ beosztottak képesítésére
vonatkozó minimális követelmények

1. Min den olyan be osz tott nak, aki 750 kW vagy
 nagyobb fõ gép tel je sít mé nyû ten ge ri ha jón a gép üze mi
 õrszolgálat tag ja ként szol gál, vagy az idõ sza ko san sze -
mély zet nél kü li gép tér ben szol gá lat el lá tá sá ra jo go sult,
a ki kép zés alatt álló és szak tu dást nem igény lõ fel ada tot
 ellátó be osz tot ta kat ki vé ve, szol gá la ta el lá tá sá hoz meg -
felelõ ké pe sí tés sel kell ren del kez nie.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. élet ko ra leg alább 16 év le gyen;
.2. ren del kez zen:
.2.1. jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal, be le ért ve leg -

alább hat hó na pos gya kor la ti kép zést és ta pasz ta la tot, és
.2.2. be ha jó zá sa elõtt vagy ha jón ré sze sül jön spe ci á lis

kép zés ben és tel je sít sen leg alább két hó na pos ide jû, jó vá -
ha gyott ten ge ri szol gá la tot; és

.3. fe lel jen meg az STCW Sza bály zat A-III/4 ré szé ben
le fek te tett szak mai el vá rá sok nak.

3. A 2.2.1. és 2.2.2. al pon tok kö ve tel mé nyei sze rin ti
ten ge ri szol gá lat, kép zés és gya kor lat kap cso lód jon a gép -
üze mi õr szol gá lat fel ada ta i val, és fog lal ja ma gá ba egy
kép zett gép tiszt vagy kép zett be osz tott köz vet len irányí -
tása alatt vég zett fel ada tok el lá tá sát.

4. A ten ge ré szek az il le tõ Fél dön té sé tõl füg gõ en je len
Sza bály elõ írásainak meg fe le lõ nek te kint he tõk, ha a gé pé -
sze ti ága zat ban az adott be osz tás ban szol gál tak az Egyez -
mény nek az érin tett Fél vo nat ko zá sá ban tör té nõ ha tály ba lé -
pé sét meg elõ zõ utol só öt év leg alább egy éves idõ sza ká ban.

IV. Fejezet

RÁDIÓTÁVKÖZLÉS ÉS RÁDIÓSZEMÉLYZET

Ma gya rá zó meg jegy zés:
A rá di ós õr szol gá lat ra vo nat ko zó kö te le zõ elõ írásokat

a Rá dió Sza bály zat és az 1974. évi mó do sí tott „Élet biz ton -
ság a ten ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény tar tal maz -
za. A rá dió be ren de zé sek üze mel te té sé re vo nat ko zó elõ -
írásokat az 1974. évi mó do sí tott „Élet biz ton ság a ten ge -
ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény és a Szer ve zet ál tal
 elfogadott irány el vek tar tal maz zák.

IV/1 Szabály

Alkalmazás

1. A 3. pont elõ írásainak ki vé te lé vel je len fe je zet ren -
del ke zé se it olyan ha jók rá dió sze mély ze té re kell alkal -
mazni, amely a mó do sí tott 1974. évi „Élet biz ton ság a ten -
ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény ál tal sza bá lyo zott
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Ál ta lá nos Ten ge ri Vész jel zõ és Biz ton sá gi Rend szer ben
(GMDSS) üze mel.

2. 1999. feb ru ár 1-jé ig az 1974. évi „Élet biz ton ság
a ten ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény 1992. feb -
ruár 1. elõtt ha tály ban lévõ elõ írásainak meg fe le lõ hajó rá -
diós sze mély ze té nek tel je sí te nie kell a ten ge ré szek kép zé -
sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló
1978. évi nem zet kö zi egyez mény 1992. de cem ber 1. elõtt
ha tá lyos ren del ke zé se it.

3. Az olyan ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ rá dió sze mély -
zet re, amely a SOLAS Egyez mény IV. fe je ze te sze rint
nem kö te les meg fe lel ni a GMDSS elõ írásainak, a je len
 fejezet sza bá lyai nem kö te le zõ ek. Ugyan ak kor az ilyen
 hajók rá dió sze mély ze te fe lel jen meg a Rá dió Sza bály zat
elõ írásainak. Az Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell azt, hogy
az ilyen rá dió sze mély zet a Rá dió Sza bály zat nak meg fele -
lõen ki adott vagy el is mert bi zo nyít vánnyal ren del kez zék.

IV/2 Szabály

A GMDSS rádiókezelõk képesítésére vonatkozó kötelezõ
minimális elõ írások

1. A GMDSS rend szer ha tá lya alá tar to zó ha jó kon a
 rádiószolgálat el lá tá sá ért fe le lõs vagy rá di ós fel ada to kat
el lá tó min den sze mély ren del kez zen a GMDSS-re vo nat -
ko zó, az Igaz ga tás ál tal a Rá dió Sza bály zat ren del ke zé sé -
vel össz hang ban ki adott vagy el is mert meg fe le lõ bi zo nyít -
vánnyal.

2. Ezen fe lül, min den olyan ha jón, amely nek a mó do sí -
tott 1974. évi „Élet biz ton ság a ten ge ren” tár gyú nemzet -
közi egyez mény sze rin ti rá dió ál lo más sal kell ren del kez -
nie, a je len sza bály nak meg fe le lõ ké pe sí tés re pá lyá zó min -
den je lölt:

.1. élet ko ra leg alább 18 év le gyen;

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-IV/2 ré szé ben meg ha tá ro zott
szak mai kö ve tel mény nek.

V. Fejezet

BIZONYOS HAJÓTÍPUSOKON SZOLGÁLÓ
SZEMÉLYEK SPECIÁLIS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI

V/1 Szabály

Tartályhajók parancsnokainak, tisztjeinek
és beosztottjainak képzésére és képesítésére
vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

1. A tar tály ha jók ra ko má nyá val és ra ko dó be ren de zé -
se i vel kap cso la tos kü lön le ges fel ada to kat el lá tó és az ez zel 
össze füg gõ fe le lõs sé get vi se lõ tisz tek és be osz tot tak a
VI/1 sza bály ál tal elõ írt kép zé sen túl me nõ en vé gez ze nek
el jó vá ha gyott par ti tûz vé del mi tan fo lya mot, és ren del kez -
ze nek:

.1. leg alább há rom hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá -
lat tal a meg fe le lõ is me re tek és biz ton sá gos üze mel te té si
gya kor lat el sa já tí tá sa cél já ból; vagy

.2. vé gez ze nek el olyan, a tar tály ha jók meg is me ré sét
cél zó jó vá ha gyott tan fo lya mot, amely leg alább az STCW
Sza bály zat A-V/1 ré szé ben az ilyen tan fo lya mok ra vo nat -
ko zó tan terv nek meg fe lel,

mind azon ál tal az Igaz ga tás az .1. al pont ban elõ írt nál
 rövidebb idõ tar ta mú fel ügye let mel lett el lá tott ten ge ri
szol gá la tot is el fo gad hat, fel té ve, hogy:

.3. az így el fo ga dott idõ tar tam leg alább egy hó na pos;

.4. a tar tály ha jó 3000 BT-nél ki sebb ûr tar tal mú;

.5. a kér dé ses idõ tar tam alatt a tar tály ha jó egy útja sem
hosszabb idõ tar ta mú 72 órá nál;

.6. a tar tály ha jó üze mel te té si jel lem zõi, az adott idõ -
szak alatt az utak szá ma és az el vég zett be- és ki ra ká si mû -
ve le tek le he tõ vé te szik a meg sze rez ni kí vánt azo nos tu dás -
szint és gya kor lat el nye ré sét.

2. A ha jó pa rancs no kok, gép üzem ve ze tõk, elsõ tisz tek,
má sod gép tisz tek és bár mely, a be ra ká sért, ki ra ká sért, át ra -
ká sért vagy ra ko mány ke ze lé sért köz vet len fe le lõs ség gel
bíró sze mély az 1.1. és 1.2. al pon tok ren del ke zé se in túl -
menõen:

.1. ren del kez ze nek be osz tá suk el lá tá sá hoz meg fe le lõ
ta pasz ta lat tal az zal a tar tály ha jó tí pus sal kap cso lat ban,
ahol szol gál nak;

.2. vé gez ze nek el egy olyan jó vá ha gyott spe ci á lis kép -
zé si prog ra mot, amely leg alább az STCW Sza bály zat
A-V/1 ré szé ben le fek te tett azon tár gya kat ma gá ban fog -
lalja, ame lyek az olaj szál lí tó, ve gyi áru-szál lí tó és csepp -
folyósított gáz szál lí tó tar tály ha jók kö zül azon a hajó -
típuson tör té nõ fel adat el lá tá sá ra vo nat koz nak, ahol szol -
gál nak.

3. Az Egyez mény nek va la me lyik Fél re néz ve tör té nõ
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül a 2.2. al pont ban fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek az a ten ge rész fe le l meg, aki a meg -
elõ zõ öt éven be lül az adott tar tály ha jó tí pu son és a meg -
felelõ be osz tás ban leg alább egy év szol gá la ti idõt ho zott
ér dem be.

4. Az Igaz ga tás nak in téz ked nie kell, hogy az 1. és
2. pon tok ren del ke zé sei sze rin ti kép zett ség gel ren del ke zõ
ha jó pa rancs no kok és tisz tek ré szé re a meg fe le lõ bi zo nyít -
vány ke rül jön ki ál lí tás ra, vagy a meg lé võ bi zo nyít vá nyok
kel lõ ér vé nye sí té se meg tör tén jen. Min den ilyen mó don
ké pe sí tett be osz tott sze mély szá má ra ki kell ál lí ta ni a meg -
fe le lõ bi zo nyít ványt.

V/2 Szabály

Ro-Ro személyhajók parancsnokainak, tisztjeinek,
beosztottainak és a személyzet egyéb tagjainak képzésére 

és képesítésére vonatkozó kötelezõ minimális
követelmények

1. Je len Sza bály a nem zet kö zi uta kon köz le ke dõ
Ro-Ro sze mély ha jók pa rancs no ka i ra, tiszt je i re, be osz tot -
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ta i ra és a sze mély zet más tag ja i ra vo nat ko zik. Az Igaz ga tá -
sok ha tá roz zák meg e Sza bá lyok al kal maz ha tó sá gát a te rü -
le ti vi ze i ken köz le ke dõ Ro-Ro sze mély ha jó kon szol gá la -
tot tel je sí tõ sze mé lyek vo nat ko zá sá ban.

2. Ro-Ro sze mély ha jó kon tör té nõ al kal ma zá suk elõtt
a ten ge ré szek nek az aláb bi 4., 5., 6., 7. és 8. pon tok elõ -
írásainak meg fe le lõ, fel adat kö rük tõl, be osz tá suk tól és
 felelõsségüktõl füg gõ kép zé sen kell részt ven ni ük.

3. A 4., 7. és 8. pon tok nak meg fe le lõ kép zés re kö te le -
zett sze mé lyek nek, öt év nél nem hosszabb idõ sza kon ként
az elõ irány zott is me ret fel újí tó kép zé sen kell részt ven -
niük, vagy iga zol ni uk kell, mi sze rint a meg elõ zõ öt éves
idõ szak fo lya mán el sa já tí tot ták az elõ írt szak mai isme -
reteket.

4. Azok nak a ha jó pa rancs no kok nak, tisz tek nek és
egyéb sze mé lyek nek, akik Ro-Ro sze mély ha jó kon a ri a dó -
lis ta sze rint kö te le zet tek vész hely zet ben az uta sok nak se -
gít sé get nyúj ta ni, az STCW Sza bály zat A-V/2 ré szé nek
1. pont ja sze rint meg ha tá ro zott, a sze mé lyek nagy lét szá -
mú cso port já nak irá nyí tá sá val kap cso la tos is me re tek el sa -
já tí tá sá ra szol gá ló kép zés ben kell ré sze sül ni ük.

5. Ro-Ro sze mély ha jó kon kü lön le ges fel ada to kat el lá -
tó és fe le lõs ség gel bíró ha jó pa rancs no kok nak, tisz tek nek
és egyéb sze mé lyek nek az STCW Sza bály zat A-V/2 ré szé -
nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott ha jó is me re ti tan fo lya mot
kell vé gez ni ük.

6. A sze mély zet azon tag jai, akik Ro-Ro sze mély ha jó
utas te ré ben az uta sok kal köz vet le nül kap cso ló dó szol gá la -
tot lát nak el, az STCW Sza bály zat A-V/2 ré szé nek 3. pont -
já ban meg ha tá ro zott, a biz ton ság ra vo nat ko zó kép zés ben
kell ré sze sül ni ük.

7. Pa rancs nok nak, elsõ tiszt nek, gép üzem ve ze tõ nek,
má sod gép tiszt nek és más, Ro-Ro sze mély ha jón az uta sok
be- és ki ha jó zá sá ért, a ra ko mány be- és ki ra ká sá ért és rög -
zí té sé ért, vagy a ha jó test nyí lá sa i nak zá rá sá ért köz vet le nül 
fe le lõs sze mély nek, az uta sok és a ra ko mány biz ton sá gá -
val, va la mint a ha jó test ép sé gé vel, víz men tes sé gé vel kap -
cso la tos, az STCW Sza bály zat A-V/2 sza ka szá nak
4. pont já ban elõ írt jó vá ha gyott kép zés ben kell részesül -
niük.

8. Pa rancs nok nak, elsõ tiszt nek, gép üzem ve ze tõ nek,
má sod gép tiszt nek és más, Ro-Ro sze mély ha jó kon vész -
hely zet ben az uta sok biz ton sá gá ért fe le lõs sze mély nek, a
vész hely ze tek ke ze lé sé vel és az em ber i ma ga tar tás sal kap -
cso la tos is me re tek el sa já tí tá sa cél já ból, az STCW Sza -
bály zat A-V/2 sza ka szá nak 5. pont já ban elõ írt jó vá ha gyott 
kép zés ben kell ré sze sül ni.

9. Az Igaz ga tá sok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy az el vég -
zett kép zé se ket a meg fe le lõ ok mány ki ál lí tá sa út ján iga -
zol ják mind azon sze mé lyek szá má ra, akik a je len Sza bály -
ban meg ha tá ro zott ké pe sí tést meg sze rez ték.

V/3. Szabály

Nem Ro-Ro személyhajónak minõsülõ személyhajón
szolgálatot teljesítõ parancsnokok, tisztek, legénység
és a személyzet más tagjai képzésére és minõsítésére

vonatkozó kötelezõ, minimális követelmények

1. Ezt a sza bályt kell al kal maz ni a nem zet kö zi uta kon
köz le ke dõ nem Ro-Ro sze mély ha jó nak mi nõ sü lõ sze -
mély ha jó pa rancs no ká ra, tiszt jé re, le gény sé gé nek és a sze -
mély ze té nek más tag ja i ra vo nat ko zó an. Az Igaz ga tá sok
ha tá roz zák meg ezek nek a sza bá lyok nak az al kal maz ha tó -
sá gát a te rü le ti vi ze i ken köz le ke dõ sze mély ha jó kon szol -
gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek vo nat ko zá sá ban.

2. Nem Ro-Ro sze mély ha jó nak mi nõ sü lõ sze mély ha jón
való szol gá lat tel je sí tést meg elõ zõ en a ten ge ré szek nek az
aláb bi 4., 5., 6., 7. és 8. pon tok elõ írásainak meg fe le lõ, fel -
adat kö rük tõl, be osz tá suk tól és fe le lõs sé gük tõl füg gõ kép -
zé sen kell részt ven ni ük.

3. Azok nak a ten ge ré szek nek, akik re vo nat ko zó an kö -
ve tel mény az aláb bi 4., 7. és 8. pon tok sze rin ti kép zés ben
való rész vé tel, kö te le sek öt évet nem meg ha la dó idõ sza -
kon ként is me ret fel újí tó kép zé sen részt ven ni, vagy iga zol -
ni uk kell azt, hogy a meg elõ zõ öt éves idõ szak fo lya mán az
elõ írt szak mai is me re te ket el sa já tí tot ták.

4. A sze mély zet nek azok a tag jai, akik a ri a dó jegy zék -
ben, sze mély ha jó kon uta sok nak tör té nõ vész hely ze ti
 segélynyújtásra van nak ki je löl ve, kö te le sek az STCW
Sza bály zat A-V/3. rész 1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a
sze mé lyek nagy lét szá mú cso port já nak irá nyí tá sa tár gyú
kép zést el vé gez ni.

5. Sze mély ha jó pa rancs no ka, tiszt je és sze mély ze té nek 
meg ha tá ro zott szol gá la ti kö tel mek kel és fe le lõs ség gel fel -
ru há zott tag jai szá má ra, kö te le zõ részt ven ni az STCW
Sza bály zat A-V/3. rész 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha jó is me re ti kép zés ben.

6. A ha jó sze mély zet nek azon tag jai szá má ra, akik a ha -
jón szál lí tott sze mé lyek nek köz vet len szol gál ta tást nyúj ta -
nak, kö te le zõ részt ven ni az STCW Sza bály zat A-V/3. rész 
3. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott biz ton sá gi kép zés ben.

7. Pa rancs nok, elsõ tiszt és a sze mély zet más be osz tá sú
tag jai, akik a ha jón szál lí tott sze mé lyek be- és kihajózá -
sáért fe lel nek, kö te le sek részt ven ni az STCW Sza bály zat
A-V/3. ré szé nek 4. pont já ban meg ha tá ro zott, a ha jón szál -
lí tott sze mé lyek biz ton sá gá ról  szóló kép zés ben.

8. Pa rancs nok, elsõ tiszt, gép üzem ve ze tõ, má sod gép -
tiszt és a sze mély zet más tag jai, akik vész hely zet ben a ha -
jón szál lí tott sze mé lyek biz ton sá gá ért fe lel nek, kö te le sek
el vé gez ni az STCW Sza bály zat A-V/3. ré szé nek 5. pont já -
ban meg ha tá ro zott, a vész hely ze tek ke ze lé sé vel és az em -
ber i ma ga tar tás sal kap cso la tos is me re tek el sa já tí tá sá ra irá -
nyu ló kép zést.
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9. Az Igaz ga tá sok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy a kép zé -
sek el vég zé sé rõl a meg fe le lõ ok mány ki ál lí tá sa út ján
mind azon sze mé lyek iga zo lást kap ja nak, akik a je len
 Szabályban meg ha tá ro zott ké pe sí tést meg sze rez ték.

VI. Fejezet

VÉSZHELYZET, MUNKAVÉDELEM, EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS ÉS TÚLÉLÉSI FELADATOK

VI/1 Szabály

A tengerészek általános és biztonsági alapképzésére és
oktatására vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

A ten ge ré szek ré sze sül je nek az STCW Sza bály zat
A-VI/1 ré szé ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos és biz ton sá gi
alap kép zés ben, és fe lel je nek meg az azok ban meg ha tá ro -
zott szak mai szín vo nal nak.

VI/2 Sza bály

Túlélési jármûvek, felkutató csónakok és gyorsjáratú
felkutató csónakok kezelésére vonatkozó jártassági

bizonyítványok kiadásának minimális kötelezõ
követelményei

1. A túl élé si jár mû vek és fel ku ta tó csó na kok – a gyors -
já ra tú fel ku ta tó csó na ko kat ki vé ve – jár tas sá gi bizonyít -
ványáért pá lyá zó min den sze mély:

.1. élet ko ra le gyen leg alább 18 év;

.2. ren del kez zen leg alább 12 hó nap jó vá ha gyott ten ge ri 
szol gá lat tal, vagy vé gez zen el egy jó vá ha gyott ki kép zõ
tan fo lya mot, és ren del kez zen leg alább hat hó na pos jó vá -
ha gyott ten ge ri szol gá lat tal; és

.3. fe lel jen meg an nak a szak mai szint nek, amit az
STCW Sza bály zat A-VI/2 ré szé nek 1., 2., 3. és 4. pont ja
a túl élé si jár mû vek és a fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi bi zo -
nyít vá nya i val kap cso lat ban elõ ír.

2. A gyors já ra tú fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi bi zo -
nyít vá nyá ért pá lyá zó min den sze mély:

.1. ren del kez zen a gyors já ra tú fel ku ta tó csó na ko kat ki -
vé ve a túl élé si jár mû vek és a fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi
bi zo nyít vá nyá val;

.2. vé gez zen el jó vá ha gyott ki kép zõ tan fo lya mot; és

.3. fe lel jen meg an nak a szak mai szint nek, amit az
STCW Sza bály zat A-VI/2 ré szé nek 5., 6., 7. és 8. pont ja
a gyors já ra tú fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi bizonyítvá -
nyaival kap cso lat ban elõ ír.

VI/3 Szabály

Az emelt szintû tûzoltó tanfolyamokra vonatkozó
minimális kötelezõ követelmények

1. A tûz ol tá si te vé keny ség irá nyí tá sá ra jo go sult ten ge -
ré szek si ke re sen vé gez zék el az STCW Sza bály zat VI/3 ré -
sze elõ írásainak meg fe le lõ, a tûz ol tás tech ni ká já val, azon
be lül is fõ ként a szer ve zés sel, tak ti ká val és irá nyí tás sal
kap cso la tos emelt szin tû tan fo lya mot, és fe lel je nek meg a
Sza bály zat ban meg ha tá ro zott szak mai kö ve tel mény nek.

2. Ahol az emelt szin tû tûz ol tó tan fo lyam nem ré sze a
ki adott bi zo nyít vány hoz szük sé ges kép zés nek, ott spe ci á -
lis bi zo nyít ványt vagy írá sos iga zo lást kell ki ál lí ta ni, je lez -
ve, hogy a bi zo nyít vány tu laj do no sa el vé gez te az emelt
szin tû tûz ol tó tan fo lya mot.

VI/4 Szabály

Az elsõsegéllyel és egészségügyi ellátással kapcsolatos
kötelezõ minimális követelmények

1. A ha jó kon el sõ se gély nyúj tás ra jo go sult sze mé lyek
fe lel je nek meg az STCW Sza bály zat A-VI/4 rész 1., 2. és
3. pont ja i ban elõ írt, az el sõ se gély nyúj tás ra vo nat ko zó
szak mai szint nek.

2. A ha jó kon egész ség ügyi el lá tás ra jo go sult sze mé -
lyek fe lel je nek meg az STCW Sza bály zat A-VI/4 rész
4., 5. és 6. pont ja i ban elõ írt, az egész ség ügyi el lá tás ra
 vonatkozó szak mai szint nek.

3. Ahol az el sõ se gély nyúj tás sal és egész ség ügyi el lá -
tás sal kap cso la tos kép zés nem ré sze a ki adott bi zo nyít -
vány hoz szük sé ges kép zés nek, ott spe ci á lis bi zo nyít ványt
vagy írá sos iga zo lást kell ki ál lí ta ni, je lez ve, hogy a bi zo -
nyít vány tu laj do no sa el vé gez te az el sõ se gély nyúj tás sal és
egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos kép zést.

VII. Fejezet

ALTERNATÍV (KETTÕS) KÉPESÍTÉS

VII/1 Szabály

Az alternatív képesítések kiadása

1. A je len mel lék let II. és III. fe je ze té ben a ké pe sí té sek -
re vo nat ko zó elõ írásoktól el té rõ en a Fe lek vá laszt hat nak
úgy, hogy az e fe je ze tek elõ írásaiban em lí tet tek tõl el té rõ
bi zo nyít vá nyo kat ad nak ki, vagy ki adá sá ra ad nak fel ha tal -
ma zást, fel té ve, hogy

.1. a bi zo nyít vány ban és a ér vé nye sí té si ok mány ban
meg ha tá ro zott kap cso ló dó fel ada tok és fe le lõs sé gi szint ek

2006/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4763



ki vá lasz tá sa az STCW Sza bály zat A-II/1, A-II/2, A-II/3,
A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, és A-IV/2 ré sze i bõl tör -
tént, vagy azok kal meg egye zik;

.2. a ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tek el vé gez ték a jó vá ha -
gyott kép zést és ok ta tást és meg fe lel nek azok nak a szak -
mai kö ve tel mé nyek kel kap cso la tos elõ írásoknak, ame lyek 
az STCW Sza bály zat vo nat ko zó ré sze i ben ke rül tek meg -
ha tá ro zás ra, va la mint Sza bály zat A-VII/1 ré szé vel össz -
hang ban azok kal a fel adat kö rök kel és szin tek kel, ame lyek
a bi zo nyít vány ban és a ér vé nye sí té si ok mány ban sze re pel -
nek;

.3. a ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tek ren del kez nek a bi zo -
nyít vány ban sze rep lõ fel adat kö rök nek és szin tek nek meg -
fe le lõ jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal. A ten ge ri szol gá lat
mi ni má lis idõ tar ta ma azo nos le gyen je len mel lék let II. és
III. fe je ze té ben elõ írt ten ge ri szol gá la ti idõ vel. Mind azon -
ál tal a ten ge ri szol gá lat mi ni má lis idõ tar ta ma nem le het
ke ve sebb, mint amit az STCW Sza bály zat A-VII/2 ré sze
elõ ír;

.4. a na vi gá ci ós fel adat kö rök vég re haj tá si szint jé re
 vonatkozó ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tek fe lel je nek meg
a IV. fe je zet vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek, rá dió szol gá lat
el lá tá sá hoz pe dig a Rá dió Sza bály zat kö ve tel mé nye i -
nek; és

.5. a bi zo nyít vá nyok ki adá sa az I/9 Sza bály nak, és az
STCW Sza bály zat VII. fe je ze té nek meg fele lõen tör tén jen.

2. A je len fe je zet re hi vat koz va bi zo nyít ványt csak ak -
kor le het ki ál lí ta ni, ha a Fél a IV. Cikk és az I/7 Sza bály ér -
tel mé ben a Szer ve ze tet tá jé koz tat ta.

VII/2 Szabály

A tengerészek képesítése

Min den ten ge rész, aki az STCW Sza bály zat II. fe je zet
A-II/1, A-II/2, A-II/3 vagy A-II/4, a III. fe je zet A-III/1,
A-III/2, A-III/4 vagy a IV. fe je zet A-IV/2 táb lá za ta i ban
meg ha tá ro zott bár mi lyen fel ada tot vagy fel adat kört lát el,
ren del kez zen meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

VII/3 Szabály

Az alternatív bizonyítványok kiállítását szabályozó
alapelvek

1. Bár mely Fél, amely az al ter na tív bi zo nyít vá nyok ki -
ál lí tá sát vagy a ki ál lí tás ra való fel ha tal ma zást vá laszt ja,
biz to sít sa az aláb bi alap el vek tel je sí té sét:

.1. nem le het al ter na tív ké pe sí té si rend szert ér vé nye sí -
te ni, csak ha az biz to sít ja a ten ge ri biz ton ság nak az egyéb
fe je ze tek ben elõ írt fo kát, és a szennye zés vo nat ko zá sá ban
olyan meg elõ zõ ha tás sal bír, ami az egyéb fe je ze tek elõ -
írásaival leg alább azo nos; és

.2. bár mely, je len fe je zet alap ján az al ter na tív ké pe sí té -
sek kel kap cso lat ban ki adott ren de let fe lel jen meg a bi zo -
nyít vá nyok fel cse rél he tõ sé ge alap el vé nek azon bi zo nyít -
vá nyok vo nat ko zá sá ban, ame lyek ki ál lí tá sa más fe je ze tek
alap ján tör tént.

2. Az 1. pont ban em lí tett fel cse rél he tõ sé gi alap elv biz -
to sít sa, hogy

.1. a II. és/vagy III. fe je zet ren del ke zé sei alap ján ké pe sí -
tett ten ge ré szek, va la mint azok, akik a VII. fe je zet alap ján
sze rez tek ké pe sí tést, szol gál has sa nak olyan ha jó kon, ame -
lyek vagy ha gyo má nyos, vagy egyéb szer ve ze ti fel épí tés -
sel üze mel nek; és

.2. a ten ge ré szek ki kép zé se va la mely meg ha tá ro zott
fel adat ra nem olyan mó don tör tént, amely csor bít hat ja más 
irá nyú szak mai ké pes sé ge i ket.

3. Je len fe je zet kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ bár mely
bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nál az aláb bi alap el ve ket kell figye -
lembe ven ni:

.1. al ter na tív bi zo nyít vá nyok ki ál lí tá sa nem irá nyul hat:

.1.1. a ha jó sze mély zet lét szá má nak csök ken té sé re;

.1.2. a szak ma tisz tes sé gé nek alá ásá sá ra, a ten ge ré szek
szak tu dá sá nak le já ra tá sá ra; vagy

.1.3. a kom bi nált gé pé sze ti és fe dél ze ti tisz ti õr szol gá -
lat ban be osz tás olyan sze mély re tör té nõ át ru há zá sá ra bár -
me lyik õr szol gá lat ide jé re, aki csak egy ké pe sí tés sel ren -
del ke zik; és

.2. a ha jót irá nyí tó sze mélyt pa rancs nok nak kell ki ne -
vez ni és a ha jó pa rancs nok és má sok jog ál lá sát és te kin té -
lyét az al ter na tív ké pe sí tés sel kap cso la to san sem mi lyen
ren del ke zés hát rá nyo san ne érint se.

4. Je len Sza bály 1. és 2. pont ja i ban lévõ alap el vek biz -
to sít sák mind a fe dél ze ti, mind a gép tisz tek szak kép zett sé -
gé nek fenn tar tá sát.

VIII. Fejezet

ÕRSZOLGÁLAT

VIII/1 Szabály

A szolgálat ellátására való alkalmasság

1. Min den Igaz ga tás a ki me rült ség meg elõ zé se ér de ké ben:

.1. az õr szol gá lat ban részt vevõ sze mé lyek nek pi he nõ -
idõt ve zes sen be, és haj tas son vég re; és

.2. írja elõ, hogy az õr szol gá la ti rend szer olyan le gyen,
hogy az õr szol gá lat ban részt vevõ sze mé lyek te vé keny sé -
gé re a ki me rült ség ne le gyen ha tás sal, és hogy a szol gá lat
meg szer ve zé se olyan le gyen, hogy az út kez de te utá ni elsõ
õr szol gá lat ban, majd az azt kö ve tõ vál tá sok ban részt vevõ
sze mé lyek kel lõ kép pen ki pi hen tek és a szol gá lat ra min den 
te kin tet ben al kal ma sak le gye nek.
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VIII/2 Szabály

Az õrszolgálattal kapcsolatos elõ írások és követendõ
alapelvek

1. Az Igaz ga tá sok hív ják fel az üze mel te tõ tár sa sá gok,
ha jó pa rancs no kok, gép üzem ve ze tõk és az õr szol gá lat ban
részt vevõ összes sze mély fi gyel mét az STCW Sza bály zat
azon el ve i re, alap el ve i re és elõ írásaira, ame lye ket a fenn -
ál ló kö rül mé nyek nek és hely zet nek meg fe le lõ fo lya ma tos
biz ton sá gos õr szol gá lat vagy õr szol gá la tok összes ten ge ri
ha jón min den idõ ben tör té nõ fenn tar tá sá nak biz to sí tá sá -
hoz be kell tar ta ni.

2. Az Igaz ga tá sok kö te lez zék min den ten ge ri hajó pa -
rancs no kát an nak biz to sí tá sá ra, hogy az õr szol gá lat tal
kap cso la tos in téz ke dé sek meg fe lel je nek a biz ton sá gos õr -
szol gá lat vagy õr szol gá la tok fenn tar tá sá ra vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek nek, figye lembe véve a fenn ál ló kö rül mé nye -
ket és hely ze tet, és hogy a pa rancs nok ál ta lá nos irá nyí tá sá -
val:

.1. a na vi gá ci ós õr szol gá la tot irá nyí tó tisz tek fe le lõ sek
szol gá la ti ide jük alatt a hajó biz ton sá gos mû ve le te zé sé ért,
ami kor is kö te le sek sze mé lye sen, a szol gá lat tel jes ide jé -
ben je len len ni a pa rancs no ki hí don vagy ah hoz köz vet le -

nül csat la ko zó he lyi ség ben, mint pél dá ul a tér kép szo bá ban 
vagy a na vi gá ci ós ké szü lé kek ve zér lõ ka bin já ban;

.2. a rá dió ke ze lõk fe le lõ sek szol gá la ti ide jük alatt a
meg fe le lõ frek ven ci á kon a fo lya ma tos rá di ós fi gye lõ szol -
gá lat el lá tá sá ért.

.3. a gép üze mi õr szol gá la tot el lá tó tisz tek nek, amint ezt 
az STCW Sza bály zat elõ ír ja el ér he tõ ek nek kell len ni ük és
a gép üzem ve ze tõ irá nyí tá sá val hí vás ra azon nal a gép tér -
ben meg je len ni kö te le sek, és ami kor szük sé ges, szol gá la ti
idõ tar ta muk alatt sze mé lye sen a gép tér ben kell tar tóz kod -
ni uk; és

.4. a biz ton ság ér de ké ben meg fe le lõ és ha té kony õr -
szol gá la tot vagy õr szol gá la to kat kell fenn tar ta ni min den -
kor, mi kor a hajó hor go nyon vagy ki köt ve áll, és ha a hajó
ve szé lyes ra ko mányt szál lít, az ilyen õr szol gá lat vagy õr -
szol gá la tok meg szer ve zé sé nél a le he tõ leg na gyobb mér té -
kig szá mí tás ba kell ven ni a ve szé lyes ra ko mány ter mé sze -
tét, mennyi sé gét, cso ma go lá sát és ra ko dá si jel lem zõ it és
az úszó vagy ki kö tött ha jón fenn ál ló bár mi lyen kü lön le ges 
kö rül mé nye ket.”

Bu da pest, 2006. má jus 11.

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sorszámát teszi közzé:

551648B
587862D
425205E
746831F
144290F
403428E
184984B
553523D
534199C
199823D
555448D
961542B
184958E
506827D
459276A
367878F
212962C
146091D
978208B
850382B
932019C
212864G

616870C
736558E
819700A
118031C
536901F
769694B
329304C
552080C
141986A
934375A
838086E
998274A
776662E
092400A
006685E
695707C
521491A
181154B
050914F
968073E
278267F
585274B

936520E
464183D
189701C
074394E
924697D
506267B
665351D
638676E
109036D
386270F
285733B
571611D
686501B
184689B
206693B
677590A
402205F
000855C
636422A
389230C
922078A
076152E

986226D
089669C
685629A
586308D
984698D
095479B
968232C
013352E
794420E
689903F
488624F
384057C
226655B
716398A
579102A
195583B
396550B
382445C
889664A
177410D
639991D
453253C

618737A
719719D
355023B
136208E
611880D
451812C
566815C
303186D
004673E
961162A
656666D
087375D
041524G
313077A
226596A
078474B
829005D
273338E
067905A
974599C
687554F
117325D



455756C
865160B
739552F
545075F
614043D
288967D
501122A
281446B
297563E
595004D
294365C
338334F
502051E
955266D
280819G
249367B
041524G
573992A
451824A
964490C
097357C

572697B
082114C
087613B
385751F
499799E
017078C
755924D
133696B
372775B
045429A
918354F
282534A
892544B
474406A
457219C
428847F
651564B
379910E
401690C
425972B
475641F

676156C
298270C
009596B
271814F
923097E
913386E
473903D
941161D
125537B
384599D
423891E
453655C
047289F
259795C
189656C
641898D
795600A
713272E
078796B
286040F
899768E

928753C
058081C
171547E
568411B
690975B
986644D
121913E
032773G
134730C
691620D
952330D
652693B
926449C
549304D
546978D
972313B
305834F
901629C
972866E
673249F
083756C

674994E
576534C
569419C
327559D
132341D
457325C
907685C
612759C
406888C
801208F
115518E
011453C
022836G
201284D
082158F
290881C
718966C
259487E
350617B
804491C
629241D
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Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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