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A légiközlekedési törvény, végrehajtási rendelet, hatóság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
végrehajtásáról
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárási díjakról
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére
vonatkozó részletes eljárási szabályokról
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról,
valamint egyes közfeladatok átvételéről
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet a katonai légügyi hatóság kijelöléséről
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi
szabályairól

Adatkapcsolat, rendszerek
•

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló
egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Légtér
•
•
•
•
•
•
•

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről
3/2006. (II. 2.) HM rendelet az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott
repülések szabályairól
26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára
történő kijelölésről
7/2009. (VI. 11.) HM rendelet a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről
2011. évi LXV. törvény a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről
84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról
221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet a légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő
költségek megtérítéséről

Pilóta nélküli légijármű
•

38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről

Repülési szabályok
•
•
•

3/2006. (II. 2.) HM rendelet az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott
repülések szabályairól
7/2009. (VI. 11.) HM rendelet a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről
56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet a Magyarország légterében és repülőterein történő
repülések végrehajtásának szabályairól
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•

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak
szabályairól

ANS-ATM szakszemélyzet
•
•

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást
ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről
27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a polgári légiközlekedési személyzet egészségi
alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző
szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

Biztosítás
•

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

HungaroControl
•

83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi
szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Koszovó
•

•

•

2013. évi CCXLVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági
Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok
nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási
Megállapodás kihirdetéséről
510/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi
Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs
szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes
kormányrendeletek eltérő alkalmazásáról
83/2013. (XII. 29.) NFM rendelet a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi
Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs
szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes miniszteri
rendeletek eltérő alkalmazásáról

Környezetvédelem
•
•
•
•

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet a repülőterek környezetében létesítendő
zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes
műszaki szabályairól
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

Kutatás-mentés
•
•

59/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a
betegszállító, kutató- és mentőrepülések megkönnyítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
212/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös
segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2

Léginavigációs tevékenységet érintő magyar jogszabályok témakörök szerint, időrendi sorrendben
Lezárva: 2021. december 21.

•
•
•
•
•

•
•

114/1998. (VI. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelemről szóló,
Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi CXII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák
vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló
Egyezmény kihirdetéséről1
2004. évi LXXXI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a
katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló,
Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer
létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről
267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a
katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi
kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a
mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére
vonatkozó szabályokról
60/2012. (XI. 30.) BM rendelet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi,
műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és
fejlesztéséről
2013. évi CXCVII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya
között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról
szóló Egyezmény kihirdetéséről

Légiforgalmi tájékoztató szolgálat
• 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi
tájékoztató szolgálat ellátásáról

Légiközlekedés védelem, kritikus infrastruktúra
•
•
•
•
•
•
•

•
•

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
50/2003. (XII. 18.) BM rendelet a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható
munkavállalók köréről
169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
22/2013. (V. 16.) NFM rendelet a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi
Minőségbiztosítási Programról
302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános
repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól,
valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről
69/2014. (XII. 18.) BM rendelet a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és
vizsgáztatásának rendjéről
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
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•

161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Nemzetközi szerződések
•
•
•
•
•

1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944.
évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek
kihirdetéséről
19/1993. (I. 29.) Korm. rendelet az EUROCONTROL Egyezményhez – módosításaihoz és
függelékeihez -, továbbá az Útvonalhasználati Díjakról szóló sokoldalú Megállapodáshoz
történt csatlakozás kihirdetéséről
2007. évi XLVI. törvény a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december
hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről
2009. évi LXXXVIII. törvény a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi
december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről
2021. évi XXIX. törvény a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi
december hó 7. napján aláírt Egyezmény 19. Függelékének és annak 1. módosításának
egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

Repülésbiztonság, közlekedésbiztonsági szerv
•
•

•
•
•

2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról
35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendelet a kizárólag állami légijárművel
bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési
rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami
légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól
70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet a légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai
vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól
230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a
Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről
391/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről

Repülésmeteorológia
•

17/1997. (VI. 25.) KTM-KHVM-HM együttes rendelet a repülésmeteorológiai szolgáltatás
rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Repülőtér
•

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Repülőtéri koordináció
•

5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet a résidőkiosztás egységes szabályairól a koordinált
repülőtereken
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