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I. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

SZEMÉLYI RÉSZ

1998/96. szám

m´úvészi pályája elismeréseként
Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászm´úvésznek, Érdemes M´úvésznek,

A miniszterelnök el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából

három és fél évtizedes eredményes vezet´ói ügyészi tevékenysége elismeréseként

Magyarország demokratikus átalakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Irmes Gellértnek, a Fejér Megyei F´óügyészség megyei
f´óügyészének, f´óügyészségi f´ótanácsosnak,

dr. Boross Péternek, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnökének a

félévszázados igazságügyi munkássága elismeréseként

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozat);

dr. Kiss Zsigmondnak, a Legfels´óbb Bíróság tanácselnökének,
tudományos és oktatói életútja elismeréseként

életm´úve elismeréseként
Pungor Ern´ó állami díjas kémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, nyugállományú egyetemi tanárnak,

dr. Molnár Tamás filozófusnak, egyetemi tanárnak,
kiemelked´ó tudományos munkássága, életútja elismeréseként
dr. Kopátsy Sándornak, a közgazdaságtudomány doktorának, közgazdásznak,

m´úvészi életútja elismeréseként
Sinkovits Imrének, a Nemzeti Színház Kossuth-díjas
színm´úvészének, Kiváló M´úvésznek a

irodalmi életm´úve elismeréseként
Szepes Mária írónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozat);

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat);

életm´úvük elismeréseként
dr. E´ósze László Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a
zenetudomány kandidátusának,
dr. Grétsy László nyelvésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképz´ó F´óiskolai Kar tanszékvezet´ó
f´óiskolai tanárának, a nyelvtudomány kandidátusának,
Olsvai Imre népzenekutatónak, a Magyar Tudományos
Akadémia Zenetudományi Intézet tudományos f´ómunkatársának,
m´úvészi életm´úve elismeréseként
Márki Tivadar Kossuth-díjas jelmeztervez´ónek, Kiváló
M´úvésznek,
m´úvészi munkássága elismeréseként
Polgár Lászlónak, a Magyar Állami Operaház Kossuthdíjas operaénekesének, Érdemes M´úvésznek,

a katonai ügyészi szervezet irányításában végzett nemzetközileg is elismert tevékenységéért
dr. Kovács Tamás altábornagynak, a Legf´óbb Ügyészség
legf´óbb ügyészhelyettesének, katonai f´óügyésznek a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(katonai tagozat);

m´úvészi pályájuk elismeréseként
Békés Italának, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színm´úvészének, Érdemes M´úvésznek,
Debreczeni Ferenc Liszt Ferenc-díjas el´óadóm´úvésznek,
az Omega együttes tagjának,
id. Nagy Zoltán Liszt Ferenc-díjas balettm´úvésznek, a
Magyar Állami Operaház nyugállományú magántáncosának,
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Kóbor János Liszt Ferenc-díjas el´óadóm´úvésznek, az
Omega együttes tagjának,
Mihály Tamás Liszt Ferenc-díjas el´óadóm´úvésznek, az
Omega együttes tagjának,
Szumrák Verának, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas balettm´úvészének, Kiváló M´úvésznek,
fotóm´úvészi tevékenysége elismeréseként
Féner Tamás Balázs Béla-díjas fotóm´úvésznek, Érdemes M´úvésznek,
kiemelked´ó külügyi szolgálatukért
dr. Nanovfszky Györgynek, a Magyar Köztársaság volt
moszkvai nagykövetének,
Zanathyné dr. Martin Györgyinek, a Külügyminisztérium
f´óosztályvezet´ójének, nagykövetnek,
sportpályafutása

elismeréseként

Baróti Lajos labdarúgóedz´ónek,
sportújságírói életútja elismeréseként
Boskovics Jen´ó újságírónak,
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kiemelked´ó igazságügyi munkásságuk elismeréseként
dr. Kardos Béláné dr. Horváth Máriának, a Zala Megyei
Bíróság bírójának,
dr. Kemenes Istvánnak, a Csongrád Megyei Bíróság kollégiumvezet´ójének,
dr. Pap Árpádnak, a Somogy Megyei Bíróság tanácselnökének,
dr. Perge Lajosnak, a F´óvárosi Bíróság kollégiumvezet´ójének,
dr. Rebek L´órincnek, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság tanácselnökének,
dr. Süle Tamásné dr. Etter Magdolnának, a Baranya Megyei Bíróság tanácselnökének,
kiemelked´ó tudományos, oktatói és tudományszervez´ói
munkásságukért
dr. Erd´ó Péternek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
rektorának, egyetemi tanárnak,
Maróth Miklósnak, a Magyar Tudományos Akadémia
levelez´ó tagjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
dékánjának,
négy évtizedes, példaérték´ú munkássága elismeréseként
dr. Iváncsics Jánosnak, a Pannon Agrártudományi Egyetem Mez´ógazdaságtudományi Kar dékánjának, egyetemi
tanárnak,

karitatív tevékenysége elismeréseként
Zsoldos Imre atyának,
az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított
helytállásukért
dr. Csincsák Endrének,
Gazdagh Sándornak,

irodalomtörténészi és oktatói munkássága elismeréseként
dr. Kabdebó Lóránt irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, a Miskolci Egyetem dékánjának,
egyetemi tanárnak,
a m´úvészi közéletben kifejtett tevékenységéért, képz´óm´úvészeti gy´újteménye létrehozásáért

eredményes kutatási és vezet´ói tevékenysége elismeréseként
dr. Herman Ákosnak, az Országos M´úszaki Információs
Központ és Könyvtár f´óigazgatójának,
m´úszaki tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr. Horváth Kálmánnak, a Budapesti M´úszaki Egyetem
Épít´ómérnöki Kar nyugállományú egyetemi tanárának,
kiemelked´ó ügyészi vezet´ói munkássága elismeréseként
dr. Nyilasi Gyulának, a F´óvárosi F´óügyészség osztályvezet´ó ügyészének,

Kolozsváry Ern´ó nyugállományú polgármesternek,
a gyermektüd´ógyógyászat terén végzett nemzetközileg
is elismert munkásságáért
dr. Székely Edgárnak, az orvostudomány doktorának, a
Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézet osztályvezet´ó f´óorvosának,
életm´úvük elismeréseként
dr. Kun Miklósnak, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet nyugállományú f´óigazgató-helyettesének,
dr. Riskó Tibornak, az orvostudomány doktorának,
nyugállományú egyetemi tanárnak,
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életútja elismeréseként
Mózes Mihálynak,

öt évtizedes humanista munkássága elismeréseként
dr. Samu Istvánnak, a F´óvárosi Szociális Központ és
Intézményei egészségügyi igazgatóhelyettesének a
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a Magyar Országos Közjegyz´ói Kamara és a Pécsi Közjegyz´ói Kamara felállításában és m´úködésének kialakításában végzett munkássága elismeréseként
dr. Gy´órpál Árpád közjegyz´ónek, a Pécsi Közjegyz´ói
Kamara elnökhelyettesének, a Magyar Országos Közjegyz´ói Kamara elnökségi tagjának,
kiemelked´ó igazságügyi munkásságuk elismeréseként

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat);

beosztásaikban huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó
munkásságuk elismeréseként
Bardócz László ezredesnek,
Jobbik István mk. ezredesnek a

dr. Fülöp Bélának, a Veszprém Megyei Bíróság bírójának,
Homor Kálmánné dr. Ölveczky Júliának, a KomáromEsztergom Megyei Bíróság nyugállományú tanácselnökének,
dr. Szirmai Györgynek, a Füzesabonyi Városi Bíróság
elnökének,
m´úvészeti életm´úvéért
Bényi Árpád fest´óm´úvésznek,

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozat);

kimagasló m´úvészeti tevékenységéért
Bombicz Barbarának, a Gy´óri Balett Harangozó Gyuladíjas magántáncosának,

életm´úvük elismeréseként
dr. Asztalos István történésznek, nyugállományú múzeumigazgatónak,
Orosz Gellért fest´óm´úvésznek,

a sportújságírásban végzett több évtizedes eredményes
munkája elismeréseként
Borbély Pálnak, a Nemzeti Sport Lapkiadó és Szolgáltató Kft. ügyvezet´ó igazgatójának,

eredményes munkássága elismeréseként
Ádám Antalnak, az Országos M´úszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala f´óosztályvezet´ójének,

a magyar vívósport fejlesztése érdekében végzett több
évtizedes kiemelked´ó munkásságáért
dr. Nedeczky Lászlónak, a Magyar Vívószövetség örökös
tiszteletbeli tagjának,

nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységéért
és oktató munkájáért
dr. Belágyi Józsefnek, a biológiai tudomány doktorának,
a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Kutató Laboratórium egyetemi tanárának,

sportpályafutása

elismeréseként

Raduly József labdarúgónak, edz´ónek,
szakmai életútjuk elismeréseként

kórházirányítási és tudományos tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Kovács L. Gábornak, a Vas Megyei Markusovszky Kórház igazgatójának,

közéleti és orvosi munkássága elismeréseként
dr. Lanczendorfer Erzsébetnek, a Gy´óri Belvárosi Körzeti
Orvosi Rendel´ó orvosának,

dr. Borsay János nyugállományú f´óigazgató f´óorvosnak,
címzetes egyetemi tanárnak,
dr. Cseh Lajosnak, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium nyugállományú f´óosztályvezet´ójének,
dr. Gara Miklósnak, a kémiai tudomány kandidátusának, a Könny´úipari M´úszaki F´óiskola nyugállományú tanszékvezet´ó f´óiskolai tanárának,
dr. Szabadfalvi Józsefnek, a néprajztudomány doktorának, a Herman Ottó Múzeum állami díjas nyugállományú
igazgatójának,
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m´úvészi pályájuk elismeréseként
Csorba Máriának, a Magyar Állami Operaház nyugállományú zenekari m´úvészének, nyugállományú els´ó koncertmesterének,
Sebestyén Évának, a Szolnoki Szigligeti Színház nyugállományú színm´úvészének,
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pedagógus életm´úvéért
Kiss Ferencnének, a vaszari Általános Iskola nyugállományú tanítójának,
pedagógiai és írói munkássága elismeréseként
Mohás Lívia író-pszichológusnak,

a néptánc területén végzett kimagasló tevékenységéért
Darazsacz Istvánnak, a mohácsi Zora Táncegyüttes vezet´ójének,
az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított
helytállásáért
Dilinkó Gábornak,

a kémiai tudomány területén kifejtett tudományos és
oktatói tevékenysége elismeréseként
Medzihradszkyné dr. Schweiger Hedvignek, a kémiai tudomány kandidátusának, az MTA Peptidkémiai Tanszéki
Kutatócsoport tudományos f´ómunkatársának,
a civil társadalmi szervez´ó és kezdeményez´ó szerepe
elismeréseként

a magyarországi zsidóság érdekében kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként

Morvay Zsuzsa keramikusm´úvésznek,

Heisler Lászlónak, a Budapesti Zsidó Hitközség Dohány
utcai Zsinagóga körzete elnökének,

több évtizedes karitatív tevékenysége elismeréseként

zenepedagógusi életm´úve elismeréseként
Holló Sándor nyugállományú f´óiskolai tanárnak,
hazai és nemzetközi egyházi munkássága elismeréseként
Káposzta Lajos evangélikus esperes-lelkésznek, püspökhelyettesnek,
kimagasló oktatási és tudományszervez´ói munkásságáért
dr. Karai Jánosnak, a m´úszaki tudomány doktorának, a
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyetemi tanárának,
irodalomtörténészi tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Ferenc József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, az irodalomtudomány kandidátusának,

Reg´óczi Istvánnak, a Kútvölgyi Kápolna lelkészének,
az élelmezés- és táplálkozástudomány fejlesztése érdekében végzett kiemelked´ó munkássága elismeréseként
dr. Novotny Tibornak, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet igazgatójának,
kiemelked´ó rádióbemondói munkája elismeréseként
Pacsay Vilmosné Debrenty Piroskának, a Magyar Rádió
nyugállományú bemondójának,
a közegészségügy érdekében végzett kiemelked´ó tevékenysége elismeréseként
dr. Pápay Dénesnek, az Országos Környezetegészségügyi
Intézet igazgatójának,
Magyarország és a Szentföld államai közötti kulturális,
szociális és missziós közvetít´ó tevékenységéért
dr. Roykó Ádámnak, a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem szakorvosának,

eredményes munkája elismeréseként
Lejtényi Györgynek, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. ügyvezet´ó igazgatójának,

m´úvészeti és m´úvészetpedagógiai életm´úve elismeréseként
Schwarcz Oszkár timpanim´úvésznek,

tudományos és pedagógusi munkássága elismeréseként
Madarász Imréné dr.-nak, a nyelvtudomány kandidátusának, a budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium
igazgatójának,

hat évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Szépe Lászlónak, a Gazdasági Minisztérium nyugállományú f´ótanácsosának,
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gyermek és ifjúsági témakörökben végzett kimagasló
újságírói munkájáért
Szitnyai Jen´ó újságírónak, a Magyar Rádió Rt. szerkeszt´óségvezet´ó-helyettesének,
gyermekvédelmi tevékenységéért, a magyarországi gyermekvédelmi gondoskodásban él´ó gyermekek tehetséggondozásáért
Tóth Lászlónak, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon igazgatójának,
a magyar bankjegyek tervezésében, kivitelezésében végzett tevékenysége elismeréseként
Vagyóczky Károlynak, a Pénzjegynyomda Rt. m´úvészeti
igazgatójának,
a Magyar Honvédség érdekében végzett munkája elismeréseként
Martinusz Z oltánnak, a H onvédelmi Minisztérium
NATO F´óosztálya vezet ´ójének a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozat);

beosztásukban huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó
munkásságuk elismeréseként
Buzás László ezredesnek,
Csapó József büntetés-végrehajtási ezredesnek,
dr. Hartmann József orvos ezredesnek,
Szécsi István büntetés-végrehajtási ezredesnek,
Torma Béla Gyula ezredesnek a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(katonai tagozat);

a belügyminiszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
dr. Azary Józsefnének,
Csete Lajosnak, Markotabödöge polgármesterének,
Dics´ó László nyugállományú villamosmérnöknek,
Garamszegi Miklósnak,
dr. Hargitai Lászlónak, Alcsutdoboz polgármesterének,
Kamper Antalnak, a kaposvári Bárczi Gusztáv Speciális
Általános Iskola igazgatójának,
Nagy István fafaragónak,
Szabó Kálmánnak,
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Szokolay Endrének,
Tóth Józsefnének, Visznek polgármesterének,
Zsolnay Antal Józsefnek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

A ltorjainé dr. Eisenberg Juditnak, a Baranya Megyei
TÁKISZ f´óosztályvezet ´ó-helyettesének, irodavezet ´ónek,
Bagladiné Kovács Máriának, Mez´ócsokonya jegyz´ójének,
Bács Ottónénak, Újireg jegyz´ójének,
Bed´ó Lászlónénak, a Gellénházi Körjegyz´óség f´ómunkatársának,
Belinszky Bélának, Záhony jegyz´ójének,
dr. Borbély Károlynak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyz´ójének,
Bozsó Sándor nyugállományú építésztervez´ónek,
Bukits Ferencnek, a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal
f´ótanácsosának,
Csiba Gyulának, Baja Város Polgármesteri Hivatala
közoktatási szakért´ójének, igazgatónak,
Dudás Györgynek, Nógrád község jegyz´ójének,
Együd Gézánénak, a Vámosmikolai Polgármesteri Hivatal igazgatási f´óel´óadójának,
Fekete Lászlónénak, Lepsény jegyz´ójének,
dr. Feledy Gyula Zoltánnak, Kötcse polgármesterének,
dr. Forgács Istvánnak, Jászberény jegyz´ójének,
Francsics Józsefnek, K´ószegszerdahely Körjegyz´óség
körjegyz´ójének,
Gulyás Antalnak, a Csongrád Megyei Önkormányzati
Hivatal osztályvezet´ójének,
Gyarmati Sándornénak, Ónod polgármesterének,
Gyulai Lászlónénak, Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala gazdálkodási csoportvezet´ójének,
Heged´ús Gézának, a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal szakf´ótanácsosának, ellen´órzési csoportvezet´ónek,
Hegyaljai Lászlónénak, a Nagylóci Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezet´ójének,
Horváth Jánosnénak, Dunaszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezet´ójének,
Huszár Sándornak, Csem´ó község jegyz´ójének,
Jankovich Gáborné dr.-nak, a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági F´óosztálya vezet´ójének,
Juhász Imrénének, Iszák Város Polgármesteri Hivatala
anyakönyvvezet´ójének,
Kálmán Lászlónak, Tarany jegyz´ójének,
Kiss Ferencnek, Anarcs község jegyz´ójének,
dr. Kittlinger Ilonának, Kisújszállás jegyz´ójének,
Kiss Nándornak,
Kovács Ferencnek, az alapi Szociális Otthon vezet´ójének,
Kovács Józsefnének,
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Lang Árpád Tamásnénak, Gyarmat község jegyz´ójének,
Lévai Szilviának, a Nyékládházai Önkormányzat f´óel´óadójának,
dr. Mattingné dr. Perger Gyöngyinek, a Veszprém Megyei
Közigazgatási Hivatal f´óosztályvezet´ójének,
Meszinger Józsefnek, Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala irodavezet´ójének,
dr. ´Óry Imrének, Budapest XV. ker. alpolgármesterének,
Pais Tibornénak, Zalaszentgyörgy Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
Papp Attilánénak, Heréd jegyz´ójének,
Pirkhofferné Szarka Ilonának, Somogyjád-Edde-Alsóbogát Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
dr. Pölös Gézának, Budafok-Tétény XXII. ker. jegyz´ójének,
Reibl Mártonnak,
Sajtos Lászlónak, Apátfalva jegyz´ójének,
Schokátz Györgynének, Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala gazdasági igazgatójának,
Stáhly Istvánnak, Ráckeve jegyz´ójének,
Szabó Lajosnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szabálysértési Irodája vezet´ójének,
Tamásné Fenyik Máriának, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei TÁKISZ Információs Szolgálata irodavezet´ójének,
Tormáné Varga Mariannának, a Mosonmagyaróvári
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezet´ójének,
Verebélyi Gyulánénak, az Ady Endre M´úvel´ódési Központ gazdasági igazgatójának,
Vincze Zsuzsannának, Sukoró jegyz´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Ács Sándornénak, a Pellérdi Polgármesteri Hivatal f´óel´óadójának,
Bojtár Józsefnének, Bikal Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
Bozi Ágostonnénak, Komárom Város Polgármesteri Hivatala f´ótanácsosának, vállalkozási és vagyonkezel´ó titkárnak,
Burány Jánosnénak, a Dávodi Polgármesteri Hivatal
gazdálkodási f´ómunkatársának,
Csizmadia Lászlónénak, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal f´óel´óadójának,
Fakli Károlynénak, a Komárom-Esztergom Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyel´óség felügyel´ójének,
Gáspár Endrénének, a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal óvodai referensének,
Gozman Józsefnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati Hivatal osztályvezet´ójének,
Havasi Sándornénak, a Nyergesújfalui Polgármesteri
Hivatal gyámügyi f´óel´óadójának,
Juhász Ern´ónének, Lajosmizse Város Önkormányzata
anyakönyvvezet´ójének,
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Kiss Ern´ónének, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
pénzügyi csoportvezet´ó-helyettesének,
Kocsis Magdolnának, a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal adminisztrátorának,
dr. Kovácsné Bódi Zsuzsannának, a Csongrád Megyei
Önkormányzati Hivatal f´óel´óadójának,
dr. Kovács Györgynének, Bicske Város Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezet´ójének,
Kovács Imrénének, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
szakf´ótanácsosának,
dr. Krählin Erzsébetnek, a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal titkárának,
Reczetár Istvánnénak, a Tarnaörsi Polgármesteri Hivatal igazgatási f´óel´óadójának,
Szabóné Gyenes Zsuzsának, Városföld jegyz´ójének,
Szvitlik Jánosnénak, a Tatabányai Polgármesteri Hivatal
f´óel´óadójának,
Vantova Józsefnek, a Pest Megyei Gyámhivatal szakf´ótanácsosának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

a nemzeti kulturális örökség minisztere el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
Meggyes László fest´óm´úvésznek,
Szabó Istvánnénak, a mez´ófalvai M´úvel´ódési Ház igazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Bíró András írónak, költ´ónek, m´úfordítónak, a Kutya
cím´ú lap f´ószerkeszt´ójének,
Gáspár Béla nyugállományú tercprímásnak,
Kálmán Gyula fafaragó m´úvésznek,
Lippainé dr. Fekete Ilonának, a Somogyi könyvtár ny.
igazgatóhelyettesének,
Nagyfalusi Tibornak, az esztergomi Babits Mihály Városi Könyvtár igazgatójának,
Román József írónak,
Romsics Lászlóné népi iparm´úvésznek,
Szeregnyi Lászlónak, a kisvárdai Várszínház és M´úvészetek Háza igazgatóhelyettesének,
Tóth Sándor b´órm´úvesnek, népi iparm´úvésznek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
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dr. Bankós Gyulánénak, a F´óvárosi Szabó Ervin Könyvtár XIII. ker. Dagály utcai Könyvtára ny. vezet´ójének,
Sotkó Józsefnek, az Abaúji Pedagógus Vegyeskar karnagyának,
Urbán Gyula költ´ónek, írónak, bábrendez´ónek,
Váradi Jánosnak, a Magyar Állami Népi Együttes zenészének, szólamvezet´ónek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

az oktatási miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
Orliczki Károlynak, a répáshutai Herman Ottó Általános Iskola igazgatójának,
Földi Péternek, az Eszterházy Károly Tanárképz´ó F´óiskola egri Rajz Tanszéke f´óiskolai tanárának,
Jancsó Kálmánnénak, a gy´óri Evangélikus Gimnázium,
Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,
dr. Janik Józsefnek, a GATE MGK Gépgyártás- és Javítástechnológia Tanszék egyetemi tanárának,
Schulek Mátyásnak, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatójának,
Somogyi Józsefnek, a tiszadadai Általános Iskola tanárának,
Siklósi Nándornénak, Budapest F´óváros Önkormányzata Hetes Otthona igazgatójának,
Paszterkó Andornénak, a budapesti Dugonics András
Általános Iskola és Gimnázium tanárának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Brunn Jánosnak, a szekszárdi I. Béla Gimnázium és
M´úszaki Középiskola igazgatóhelyettesének,
Deltai Károlynak, az Állami Artistaképz´ó Intézet
MACIVA Artistaképz´ó Stúdiója tanárának,
Dienes Lászlónak, a baktakéki Általános Iskola ny. igazgatójának,
Dobri Imrének, a nagykanizsai Széchenyi István Ipari
Szakmunkásképz´ó és Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezet´ójének,
Fekete Lászlónak, a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium igazgatóhelyettesének,
dr. Földi Elemérnek, a köveskáli Római Katolikus Egyház plébánosának,
Halmi Nándornénak, a Modell Divatiskola, Ruhaipari
Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó tanárának,
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Harmath Árpádnénak, a bázakerettyei Általános Iskola
tanárának,
Horváth Jánosnak, a tázlári Általános M´úvel´ódési Központ igazgatójának,
dr. Kovács Gábornénak, a budapesti Öveges József Szakközépiskola, Szakmunkásképz´ó és Gimnázium igazgatóhelyettesének,
dr. Lovassy Tamásnénak, a Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda vezet´ó óvón´ójének,
Móricz Lászlónénak, a budapesti Dohány u. Gyakorló
Általános Iskola vezet´ótanárának, kémia munkaközösség
vezet´ójének, kerületi munkaközösség-vezet´ó igazgatóhelyettesnek,
dr. Nagy Sándornénak, a budapesti Xántus János Idegenforgalmi Középiskola igazgatóhelyettesének,
Pesti Jánosnak, a Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat ny.
felel´ós szerkeszt´ójének,
Prékopa Andrásnénak, a Toldy Ferenc Gimnázium angol szakos vezet´ó tanárának,
Rónay Mártának, a pécsi M´úvészeti Szakközépiskola
balettmesterének,
Simon Sándornak, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium és Általános Iskola tanárának,
Székely Viktóriának, az eleki Mez´ógazdasági és Ipari
Középiskola és Diákotthon mérnök-tanárának,
Társy Józsefnek, az egri M´úvel´ódési és Sportiroda vezet´ójének,
Várhidi Gézánénak, Budapest F´óváros Önkormányzata
Benedek Elek Óvoda és Általános Iskola gyógypedagógiai
tanárának, konduktornak,
Zombory Tibornénak, a tiszaújvárosi Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola igazgatóhelyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Borsos Ferencnének, a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítójának,
Kiss Margitnak, a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium
tanárának,
Kovács Zoltánnak, a zalabaksai Általános Iskola igazgatóhelyettesének,
Mészáros Károlynénak, a mucsonyi Összevont Napköziotthonos Óvoda vezet´ójének,
Németh Ferencnének, a zalacsányi Általános Iskola tanítójának,
Steigauf Józsefnének, az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola tanítójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);
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a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter el´óterjesztésére
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az igazságügy-miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából

nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
Vajda Mihálynak, a VOLÁN TEFU Rt. ny. tanácsadójának, igazgatónak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Asztalos Gábornak, a MÁV Rt. nyíregyházi Csomóponti
F´ónökség vezet´ó váltókezel´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Kovács Jánosnak, a MÁV Rt. záhonyi Gépesített Rakodási F´ónökség rakodómunkásának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

a pénzügyminiszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
Székely Istvánnénak, a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet f´ókönyvel´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Tatár Csabánénak, a Debreceni Városi Bíróság tisztvisel´ójének,
Arany Bélánénak, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság tisztvisel´ó-irodavezet´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Dienes Árpádnak, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara alelnökének,
dr. Kerkai Istvánnak, a Nagykanizsai Városi Bíróság ny.
bírójának,
Palásthy Szilveszternének, a Heves Megyei Bíróság tisztvisel´ójének,
Szóka Edénének, a Veszprém Megyei Bíróság Gazdasági
Hivatala vezet´ójének,
Vágó Ilonának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság tisztvisel´ójének, iroda-f´óigazgatónak,
Zsivora Ilona Ágnesnek, a Heves Megyei Bíróság gazdasági hivatalvezet´ó-helyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Bodnár Antal bv. zászlósnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

Sárközy Tamás szellemi szabadfoglalkozásúnak a
Molnár Dénes pü. ´órnagynak,
Ábrahám Gizella pü. ´órnagynak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

a honvédelmi miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából

Tóth Fekete Sándornak, az Alsójászsági Takarékszövetkezet elnök ügyvezet´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Góbor László mk. alezredesnek,
Lohn Ágoston ezredesnek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);
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Béres Ferenc törzszászlósnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);
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a XVII. Atlétikai Európa-bajnokság el´ókészítésében és
megrendezésében végzett kiemelked´ó munkájukért
Mátraházi Imrének, az Európa-bajnokság ügyvezet´ó
igazgatójának,
Molnár Zoltánnak, a Népstadion és Intézményei f´óigazgatójának a

Csengei Károly törzszászlósnak,
Kálmán László f´ótörzs´órmesternek,
Kopácsi Imre zászlósnak,
Németh Irén törzszászlósnak,
Pap Sándor zászlósnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozat);

dr. Stumpf István miniszter el´óterjesztésére
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megrendezésében végzett kiemelked´ó munkájukért
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Hans-Otto Weber-nek, a Német Hadisírgondozó Népi
Szövetség elnökének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

1998/96. szám

II. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
173/1998. (X. 28.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten,
1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény
kihirdetésér´ól
(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1998. év július hó 8.
napján megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október
7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.
2. §
Az Egyezmény magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek),
az államok közötti nemzetközi közúti közlekedési
együttm´úködés további fejlesztésének szükségessége által
vezérelve,
a két állam közötti, valamint területeiken tranzitban
áthaladó közúti forgalom el´ósegítésére törekedve,
e kérdéseknek a kölcsönös segítségnyújtás, az együttm´úködés és a kölcsönös el´ónyök szellemében történ´ó szabályozását óhajtva,
az alábbiakban állapodtak meg:
I. Rész
Az alkalmazás területe és fogalommeghatározások
1. Cikk
(1) Jelen Egyezménnyel a Szerz´ód´ó Felek a Magyar
Köztársaság és a Kazah Köztársaság közötti, területeiken
tranzitban áthaladó, továbbá harmadik államba irányuló
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vagy harmadik államból kiinduló, a Szerz´ód´ó Felek államaiban bejegyzett gépjárm´úvel végzett nemzetközi közúti
személyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.
(2) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerz´ód´ó Felek azon
jogait és kötelezettségeit, amelyek a rájuk már kötelez´ó
erej´ú megkötött nemzetközi megállapodásokból, egyezményekb´ól vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk
Jelen Egyezményben a
— fuvarozó: a Szerz´ód´ó Felek egyikének állama területén bejegyzett olyan természetes vagy jogi személy — illet´óleg a Magyar Köztársaságban jogi személyiséggel nem
rendelkez´ó gazdasági társaság is —, aki a hatályban lév´ó
jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját
számlára közúti fuvarozás végzésére jogosult;
— gépjárm ´ú:
= személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely
személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti járm´ú, amely a m´úszaki követelményeknek
megfelel´óen, a vezet´ó ülését is beleértve, kilencnél több ül´óhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi,
= árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra
szolgáló gépi meghajtású közúti járm´ú, vagy
olyan közúti járm´ú, amelyet a m´úszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve az ahhoz
kapcsolt pótkocsit és félpótkocsit, feltéve, hogy a
járm´úszerelvény vontatója az egyik Szerz´ód´ó Fél
államának területén van bejegyezve;
— autóbusszal történ´ó menetrend szerinti személyszállítás: meghatározott gyakorisággal, el´óre meghatározott és
bejelentett útvonal, menetrend és díjszabás szerint végzett
személyszállítás, amelynek során el´óre meghatározott
megállási pontokon utasok szállhatnak fel, illetve le;
— autóbusszal történ´ó nem menetrend szerinti személyszállítás:
a) olyan személyszállítás, amelynek során ugyanaz a
gépjárm´ú szállítja az utasok ugyanazon csoportját a gépjárm´ú bejegyzési állama szerinti kiinduló pontról az
ugyancsak ott található végpontra, és az utazás során az
utasok személyi összetétele nem változik,
b) olyan személyszállítás, amelynek során az utasok
változatlan személyi összetétel´ú csoportját a gépjárm´úvet
bejegyz´ó államból másik államba szállítják, és a gépjárm´ú
üresen tér vissza;
— autóbusszal történ ´ó ingajárati szem élyszállítás:
olyan, többször ismétl´ód´ó személyszállítás, amelynek
során az utasok el´óre kialakított csoportjait szállítják
egy és ugyanazon kiinduló pontról egy és ugyanazon
végpontig, és a csoport a kiinduló pontra az elkövetkez´ó
menettérti utak egyike során tér vissza, feltéve, hogy a
gépjárm´ú az els´ó járat után üresen tér vissza, és az utolsó
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járat el´ótt üresen lép be a másik Szerz´ód´ó Fél államának
területére;
— cabotage fuvarozás: olyan fuvarozás, amelyet az
egyik Szerz´ód´ó Fél államának fuvarozója végez a másik
Szerz´ód´ó Fél állama területén fekv´ó két pont között.
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(6) Nincs szükség engedélyre a meghibásodott autóbusz
üzemképesre történ´ó kicseréléséhez sem, feltéve, hogy ezzel az autóbusszal csak a jelen Cikk (5) pontja szerinti
szállításokat végeznek.

4. Cikk
II. Rész
Személyszállítás
3. Cikk
(1) A jelen Egyezmény értelmében az autóbusszal végzett személyszállítás, az e Cikk (5) pontjában felsorolt
szállítások kivételével, engedély alapján történik.
(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra szóló engedélyeket a Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai közös megegyezéssel adják ki.
A Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai az engedélyeket az útvonalnak arra a szakaszára adják ki, amely
államuk területén áthalad.
A Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai közös
megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit,
többek között az engedély érvényességének id´ótartamát, a
menetrend és az alkalmazandó díjszabásokat.
(3) Az autóbusszal történ´ó menetrend szerinti személyszállítás engedélyezése iránti kérelmet a Szerz´ód´ó Felek
államainak illetékes hatóságai által kell egymásnak megküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell az útvonalra, a
menetrendre és a díjszabásra vonatkozó adatokat, valamint a járat beindításának el´óirányzott id´ópontját.
(4) A kérelemnek, valamint az engedélynek a tartalmát
és formáját a Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai határozzák meg.
(5) Nincs szükség engedélyre az autóbusszal végzett
személyszállítás esetén:
a) ha az azonos személyi összetétel´ú csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az egész útvonal során,
amelynek kezd´ó- és végpontja az autóbuszt bejegyz´ó Szerz´ód´ó Fél területén van, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;
b) ha az azonos személyi összetétel´ú csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az utazás során egy irányban
az autóbuszt nyilvántartó Szerz´ód´ó Fél államának területér´ól a másik Szerz´ód´ó Fél területére, feltéve, hogy az
autóbusz a szállítás után üresen tér vissza;
c) a nem menetrend szerinti járatokra tranzitforgalom
esetén.
A menetrend szerinti járatokat kivéve, minden utazásnál utaslistára van szükség, amelyet a szállítás alatt az
autóbuszon kell tartani.

Az autóbusszal történ´ó ingajárati személyszállítás végzéséhez az egyik Szerz´ód´ó Fél államának illetékes hatósága által, a másik Szerz´ód´ó Fél állama illetékes hatóságának
beadványa alapján kiadott engedély szükséges. Az autóbusszal történ´ó ingajárati személyszállítás engedélyezésére vonatkozó kérelmet a fuvarozók államaik illetékes hatóságához nyújtják be, amely a kérelmet megvizsgálva, az
err´ól szóló beadványát a másik Szerz´ód´ó Fél államának
illetékes hatóságához továbbítja.

5. Cikk
Az egyik Szerz´ód´ó Fél üres autóbuszának a másik Szerz´ód´ó Fél állama területére történ´ó belépéséhez, a 3. Cikk
(5) pontjában említett esetek kivételével, ezen Szerz´ód´ó
Fél államának illetékes hatósága által kiadott külön engedély szükséges.

III. Rész
Árufuvarozás
6. Cikk
(1) A Szerz´ód´ó Felek államainak területei közötti, területeiken tranzitban áthaladó, valamint a harmadik államban vagy harmadik államból végzett árufuvarozás — a
7. Cikkben felsorolt esetek kivételével — a Szerz´ód´ó Felek
államainak illetékes hatóságai által kiadott engedélyek
alapján történik.
(2) Minden útra és minden gépjárm´úre külön engedélyt
kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít.
Az engedélykötelezettség az egyik Szerz´ód´ó Fél államának
területére üresen belép´ó gépjárm´úvekre is vonatkozik.
Járm´úszerelvénnyel történ´ó fuvarozás esetén csak a vontatóhoz szükséges engedély.
(3) Az engedélyeknek két típusa létezik:
a) univerzális (loco/tranzit) engedély, amelynek alapján a Szerz´ód´ó Felek államának területei közötti, illetve a
másik Szerz´ód´ó Fél államának területén áthaladó fuvarozások végezhet´ók;
b) harmadik országos engedély, amelynek alapján a másik
Szerz´ód´ó Fél államából harmadik államba, vagy harmadik
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államból a másik Szerz´ód´ó Fél államába irányuló fuvarozások végezhet´ók.

meg a 7,5 tonnát, vagy amelynek maximális teherbírása,
beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 3,5 tonnát.

(4) A jelen Cikk (3) pontjában említett engedélytípusok
a következ´ók lehetnek:
a) adó/illetékköteles engedélyek (a Magyar Köztársaság területén — gépjárm´úadó; a Kazah Köztársaság területén — gépjárm´úilleték);
b) a fenti adótól/illetékt´ól mentes engedélyek.

(2) Nem szükséges engedély az egyik Szerz´ód´ó Fél államának fuvarozói számára vásárolt tehergépjárm´úvek (járm´úszerelvények) els´ó, üres áthaladásához.

(5) A Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai az
évenkénti, a jelen Egyezmény 14. Cikk (1) pontja szerint
létrehozandó vegyesbizottsági ülésen határozzák meg a
viszonosság alapján az árufuvarozásra kölcsönösen kiadandó adó/illetékmentes és adó/illetékköteles engedélyek számát.
(6) A Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai
kölcsönösen egyeztetett mennyiség´ú engedély´úrlapot adnak át egymásnak. Az engedély´úrlapot a Szerz´ód´ó Felek
államainak illetékes hatóságai külön készítik el.
(7) Az árufuvarozási engedélyeket a fuvarozóknak a
gépjárm´úvet bejegyz´ó állam illetékes hatósága adja ki. A
közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek a nevére azt kiadták, és az másra nem ruházható át.
(8) A jelen Egyezményben említett engedélyeket a másik Szerz´ód´ó Fél állama területén végzett fuvarozás során
a gépjárm´úvön kell tartani, és azokat az ellen´órzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.
(9) Az engedélyek egy naptári évig és a következ´ó év
január hó 31-éig érvényesek.

7. Cikk
(1) Engedély- és adó/illetékmentesen (a Magyar Köztársaság területén — gépjárm´úadó; a Kazah Köztársaság területén — gépjárm´úilleték) végezhet´ó:
a) átköltözési ingóságok fuvarozása;
b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok
fuvarozása;
c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök,
állatok és sporteszközök fuvarozása;
d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió-közvetítések, cirkuszi el´óadások
célját szolgáló berendezések fuvarozása;
e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók
és urnák fuvarozása;
f) sérült gépjárm´úvek fuvarozása;
g) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén, amennyiben
a szállítás célját a küld´ó vagy a fogadó szerv vagy ennek
hatósága igazolja;
h) postai küldemények fuvarozása;
i) olyan tehergépjárm´úvel végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja

IV. Rész
Általános rendelkezések
8. Cikk
Tilos a cabotage személyszállítás és árufuvarozás.
A Szerz´ód´ó Felek államának illetékes hatóságai egyes
esetekben engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásokra és
szállításokra.

9. Cikk
(1) A gépjárm´úvezet´óknek az általuk vezetett gépjárm´únek megfelel´ó nemzeti vagy nemzetközi vezet´ói engedéllyel, valamint a közúti közlekedésr´ól szóló ENSZ/EGB
Egyezménnyel összhangban lév´ó forgalmi engedéllyel kell
rendelkezniük.
(2) A Szerz´ód´ó Felek államainak fuvarozói és gépjárm´úvezet´ói kötelesek annak az államnak jogszabályait, illetve közlekedési szabályait betartani, amelynek területén
a személyszállítást, illetve árufuvarozást végzik.
(3) A speciális járm´úszerelvényekkel végzend´ó árufuvarozások, amennyiben a járm´úvek tömege vagy méretei
meghaladják a másik Szerz´ód´ó Fél államának területére
meghatározott maximális határértékeket, csak ezen Szerz´ód´ó Fél államának illetékes hatósága által kiadott speciális engedély kézhezvétele esetén kezdhet´ó meg. A Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai a kézhezvételt´ól
számított 10 napon belül kötelesek válaszolni a speciális
engedélykérelemre.
(4) Ha a jelen Cikk (3) pontjában említett engedély a
gépjárm´ú közlekedését egy adott útvonalra korlátozza, a
fuvarozás csak ezen az útvonalon végezhet´ó.
(5) Veszélyes áruk fuvarozása esetén mindkét Szerz´ód´ó
Fél köteles a veszélyes áruk közúti fuvarozásáról szóló
európai Egyezmény (ADR) el´óírásait és rendelkezéseit
alkalmazni.

10. Cikk
Az egyik Szerz´ód´ó Fél államának illetékes hatósága a
másik Szerz´ód´ó Fél államának illetékes hatóságával történt
egyeztetés alapján képviseleteket létesíthet annak területén
a személyszállítás és az árufuvarozás lebonyolítása céljából.
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11. Cikk

15. Cikk

(1) A jelen Egyezmény keretében fuvarozásokat végz´ó,
sérült járm´úvek javítására a másik Szerz´ód´ó Fél állama
területére ideiglenesen bevitt alkatrészek vám-, adó- és
illetékmentesek.

(1) A Szerz´ód´ó Felek államainak illetékes hatóságai
felügyelnek arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit államuk fuvarozói betartsák.

(2) A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárm´úvet bejegyz´ó államba, vagy a vámhatóság ellen´órzése
mellett meg kell semmisíteni.
(3) A gépjárm´úbe gyárilag beszerelt üzemanyagtartályban lév´ó üzemanyag 200 literig vám- és illetékmentes.
(4) A jelen Egyezmény alapján adómentes engedéllyel
közleked´ó gépjárm´úvek mentesek minden olyan adótól és
illetékt´ól, amely a gépjárm´ú tulajdonlásával és használatával kapcsolatos.

(2) Azokkal a fuvarozókkal és gépjárm´úvezet´ókkel
szemben, amelyek a másik Szerz´ód´ó Fél állama területén
a közúti fuvarozással és a közúti közlekedéssel kapcsolatos, a jelen Egyezmény által szabályozott hatályos rendelkezéseket, jogszabályokat és szabályokat megsértik, azon
állam illetékes hatósága, amelyik területén a szabálysértés
történt, a következ´ó intézkedéseket foganatosíthatja:
a) figyelmeztetés;
b) a fuvarozás végzésére szóló jogosultság ideiglenes,
részleges vagy teljes megvonása azon Szerz´ód´ó Fél államának területén, ahol a szabálysértés történt.

(5) A jelen Cikk (4) pontja nem érinti azokat az adókat,
díjakat, illetékeket és vámokat, amelyeket az autópályák
egyes szakaszain, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá nem
érinti azokat az illetékeket, díjakat (pénzbírságokat), amelyeket a Szerz´ód´ó Felek államának bels´ó jogszabályai alapján, a gépjárm´úvek megengedhet´ó össztömegének és/vagy
tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(4) A jelen Cikk rendelkezései nem érintik azokat az
intézkedéseket, amelyeket azon állam bírósága vagy közigazgatási hatósága foganatosíthat bels´ó jogszabályaival
összhangban, ahol a szabálysértés történt.

12. Cikk

16. Cikk

A határ-, vám- és egészségügyi ellen´órzés tekintetében
a Szerz´ód´ó Felek államának bels´ó jogszabályait, rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek mindkét Szerz´ód´ó Fél
egyaránt részese.

(1) A jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó szabályokat a Szerz´ód´ó Felek Végrehajtási Jegyz´ókönyvben határozzák meg. A Végrehajtási Jegyz´ókönyvet az Egyezménnyel egyidej´úleg írják alá, és az az Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

13. Cikk
A Szerz´ód´ó Felek államának illetékes hatóságai a menetrend szerinti autóbuszoknál és az él´ó állatot, gyorsan
romló, valamint veszélyes árut szállító gépjárm´úveknél a
határ-, vám- és egészségügyi ellen´órzést soron kívül végzik.

(3) A Szerz´ód´ó Felek államának illetékes hatóságai a
jelen Cikk (2) pontja alapján megtett intézkedésekr´ól tájékoztatják egymást.

(2) A jelen Cikk (1) pontjában említett Végrehajtási
Jegyz´ókönyv módosítására és kiegészítésére a jelen Egyezmény 14. Cikk (1) pontja szerint létrehozandó Vegyesbizottság jogosult javaslatot tenni. Ezen módosítások és
kiegészítések a Szerz´ód´ó Felek jóváhagyását követ´óen lépnek hatályba.

17. Cikk
14. Cikk
(1) A jelen Egyezmény végrehajtása és a felmerül´ó vitás
kérdések rendezése érdekében a Szerz´ód´ó Felek államaik
illetékes hatóságainak képvisel´óib´ól Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer,
a Szerz´ód´ó Felek államai területén váltakozva tartja.
(2) A Vegyesbizottság javaslatokat tehet a jelen Egyezmény szükséges kiegészítésére vagy módosítására. Ezen
kiegészítések vagy módosítások akkor lépnek hatályba,
amikor a Szerz´ód´ó Felek jegyzékváltással azok jóváhagyásáról értesítik egymást.

(1) A jelen Egyezmény a Szerz´ód´ó Felek alkotmányos
eljárásainak megtörténtét meger´ósít´ó utolsó diplomáciai
értesítés kézhezvételét követ´ó 30. napon lép hatályba.
(2) A jelen Egyezmény öt évig marad hatályban, az
további öt-öt évre meghosszabbodik mindaddig, amíg valamelyik Szerz´ód´ó Fél legalább hat hónappal annak lejárta
el´ótt írásban közölt értesítéssel fel nem mondja.
Készült Budapesten, 1996. év október hó 7. napján, két
eredeti példányban, mindegyik magyar, kazah és orosz
nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles.
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Értelmezési kérdések felmerülése esetén a Szerz´ód´ó
Felek az orosz nyelv´ú szöveget tekintik az irányadónak.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Kazah Köztársaság
Kormánya nevében’’

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. augusztus 6-tól kell alkalmazni.
(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
47/1998. (X. 28.) BM
rendelete
egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
A büntet´óeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 22. §-ában,
valamint a 404. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a legf´óbb ügyésszel egyetértésben; a Rend´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének h) pontjában; a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 251. §-ának (1) bekezdésében és 342. §-a
(2) bekezdésének b), e), h) , k) , l) pontjában; a t´úz elleni
védekezésr´ól, a m´úszaki mentésr´ól és a t´úzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének f) pontjában; továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 71. §-ának (3) bekezdésében és
78. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A rend´órség nyomozó hatóságainak hatáskörér´ól
és illetékességér´ól szóló 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet
(a továbbiakban: R .I.) 1. §-ának (4) bekezdése kiegészül
az alábbi ponttal:
,,f) a R epül´ótéri Biztonsági Szolgálat szervei.’’
(2) Az R.I. 1. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) A központi nyomozó hatóság szervei:
a) az ORFK Szervezett B´únözés Elleni Igazgatóság (a továbbiakban: ORFK SZ BEI) Vizsgálati F´óosztály szervei;
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b) az OR FK SZ BEI Nyomozó F´óosztály szervei;
c) az OR FK Közlekedésrendészeti F´óosztály szervei.’’

2. §
Az R.I. 2. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) Az ORFK SZBEI Vizsgálati F´óosztály hatáskörébe tartozik:
a) a 2. számú mellékletben felsorolt b´úncselekmények,
továbbá
b) mindazon b´únügyek nyomozása, amelyeket az országos rend´órf´ókapitány, a b´únügyi f´óigazgató, illetve az
ORFK SZBEI igazgatója ide utal vagy az ORFK SZBEI
Vizsgálati F´óosztály vezet´óje hatáskörébe von.
(5) Az ORFK SZBEI hatáskörébe tartozik:
a) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 2. számú mellékletében felsorolt fontos és
bizalmas munkakört betölt´ó személyek által a gazdálkodással, illet´óleg a szervezett b´únözéssel összefüggésben
elkövetett b´úncselekmények, továbbá
b) a nemzetközi együttm´úködésben tevékenyked´ó
szervezett b´únöz´ó csoportok, illet´óleg tagjaik által elkövetett b´úncselekmények, valamint
c) a gazdálkodással, illet´óleg a szervezett b´únözéssel
összefügg´ó ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés
büntetéssel fenyegetett, illet´óleg az azokhoz kapcsolódó
b´úncselekmények nyomozása, amennyiben azokat az országos rend´órf´ókapitány vagy a b´únügyi igazgató ide utalja, illetve az ORFK SZBEI igazgatója vagy f´óosztályvezet´ói hatáskörükbe vonnak;
d) mindazon b´únügyek nyomozása, amelyeket az országos rend´órf´ókapitány ide utal.’’

3. §
Az R.I. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) Az 1. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott
központi nyomozó szerv hatáskörébe tartoznak azok a
b´únügyek, amelyek nyomozását az országos rend´órf´ókapitány, az országos rend´órf´ókapitány helyettese, illetve az
ORFK közbiztonsági f´óigazgatója oda utalja, illet´óleg
amelyeket a F´óosztály vezet´óje a hatáskörébe von.’’

4. §
(1) Az R.I. 4. §-ának (5) és (7) bekezdésében az ,,ORFK
B´únügyi F´óigazgatóság B´únügyi Koordinációs és Felügyeleti F´óosztály vezet´óje’’ szövegrész helyébe az ,,ORFK
B´únügyi F´óigazgatóság B´únügyi F´óosztály vezet´óje’’ szövegrész lép.
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(2) Az R.I.-ben az ORFK Repül´ótéri Biztonsági F´óigazgatóság szervei szövegrész helyébe: ,,Repül´ótéri Biztonsági Szolgálat szervei’’ szövegrész lép.

5. §
Az R.I. 2. számú mellékletének címe az alábbiakra változik: ,,az ORFK SZBEI Vizsgálati F´óosztály hatáskörébe
tartozó b´úncselekmények’’

6. §

1998/96. szám
9. §

Az R.II. 1. számú mellékletének I. cím A. pontja
(,,Rend´órség Központi Szervek’’) ,,— f´óigazgató (országos
f´ókapitány helyettes) (Központi B´únüldözési Igazgatóság)’’ szövegrész hatályát veszti.

10. §
Az R.II. 2. számú mellékletének az I. besorolási osztályában a IX. és VIII. beosztási kategóriában a ,,KBI f´óigazgató’’ és ,,f´óigazgató-helyettes’’ szövegrész hatályát veszti.

A különleges eszközök és módszerek engedélyezésével,
igénybevételével kapcsolatos szabályokról szóló 18/1994.
(X. 1.) BM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) A különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem)
a) az országos f´ókapitány,
b) az OR FK B´únügyi F´óigazgatóság vezet´óje,
c) az OR FK B´únügyi F´óigazgatóság B´únügyi F´óosztály
vezet´óje;
d) az OR FK B´únügyi F´óigazgatóság Szervezett B´únözés Elleni Igazgatóság (a továbbiakban: ORFK SZBEI)
igazgatója;
e) az OR FK SZ BEI Felderít´ó F´óosztály vezet´óje;
f) az OR FK SZ BEI Nyomozó F´óosztály vezet´óje;
g) az OR FK SZ BEI Vizsgálati F´óosztály vezet´óje;
h) megyei (budapesti) rend´órf´ókapitányok;
i) a megyei (budapesti) rend´ór-f´ókapitányságok b´únügyi igazgatói;
j) a rend´órség m´úködését ellen´órz´ó szerv (R tv. 94. §)
vezet´óje az Rtv. 75. §-ában foglalt esetekben terjeszthetik
el´ó.’’

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban:
R.III.) 1. számú mellékletében a 25/15% illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek felsorolásában a ,,Központi B´únüldözési Igazgatóság’’ szövegrész
helyébe az ,,ORFK speciális feladat ellátására létrehozott
területi szervei’’ szövegrész lép.

7. §

13. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az
önkormányzati t´úzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet (a továbbiakban: R.II.) 20. §-ának (4) bekezdésében az ,,és a Központi B´únüldözési Igazgatóság vezet´óje’’
szövegrész hatályát veszti.

Az R.III. 2. számú melléklete 1. a) pontjában a ,,Központi B´únüldözési Igazgatóság Bevetési Osztály Bevetési
Alosztály’’ szövegrész helyébe a ,,B´únügyi Ellátó Igazgatóság M´úveleti F´óosztály Bevetési Osztály Bevetési Alosztály’’, az 1. c) pontban a ,,Központi B´únüldözési Igazgatóság (Bevetési Osztály Bevetési Alosztálya kivételével)’’
szövegrész helyébe a ,,Szervezett B´únözés Elleni Igazgatóság’’ szövegrész lép.

8. §

14. §

Az R.II. 35. §-ának (3) bekezdésében az ,,és a Központi
B´únüldözési Igazgatóság vezet´óje’’ szövegrész hatályát
veszti.

A fontos és bizalmas munkakörökr´ól, valamint a biztonsági ellen´órzés szintjér´ól szóló 34/1997. (V. 30.) BM
rendelet

11. §
Az R.II. 5. számú mellékletének a ,,Rend´órség’’ címe
,,Készenléti Szolgálatok’’ alcíme els´ó és második francia
bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,— B´únügyi F´óigazgatóság B´únügyi F´óosztály
(ORFK),
— B´únügyi F´óigazgatóság Szervezett B´únözés Elleni
Igazgatóság (ORFK)’’

12. §

1998/96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

a) mellékletének VII. cím 1. pont ötödik francia bekezdése helyébe a következ´ó szöveg lép:
(,,C’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a következ´ó munkakörökben:)
,,— az OR FK B´únügyi F´óigazgatóságának valamennyi
munkaköre, a B´únügyi Szakért´ói és Kutató Intézet munkaköreinek kivételével’’;
b) mellékletének VII. cím 2. pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a következ´ó szöveg lép:
(,,B’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a következ´ó munkakörökben:)
,,— az OR FK B´únügyi F´óigazgatóság B´únügyi Szakért´ói és Kutató Intézetének valamennyi munkaköre,’’
15. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel
egyidej´úleg hatályát veszti a rend´órség nyomozó hatóságainak hatáskörér´ól és illetékességér´ól szóló 15/1994. (VII. 14.)
BM rendelet módosításáról rendelkez´ó 29/1996. (XII. 6.) BM
rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, a 2. § (2)—(3) bekezdése, a
3. § (1) bekezdésében az ,,OR FK B´únügyi F´óigazgatóság
B´únügyi Koordinációs és Felügyeleti F´óosztály vezet´óje’’
szövegrész, a 4. § (2) bekezdése; a különleges eszközök és
módszerek engedélyezésével, igénybevételével kapcsolatos
szabályokról szóló 18/1994. (X. 1.) BM rendelet módosításáról rendelkez´ó 26/1996. (X. 9.) BM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
48/1998. (X. 28.) BM
rendelete
a Repül´ótéri Biztonsági F´óigazgatóság létesítésér´ól,
feladatáról és hatáskörér´ól szóló
24/1990. (IX. 5.) BM rendelet, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó szerveknél történ´ó
végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 17.) BM rendelet
módosításáról
A Rend´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének i) pontjában és a 101. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az
érdekelt miniszterekkel egyetértésben; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. §-ában
kapott felhatalmazás alapján pedig a 4. §-ra vonatkozóan
a következ´óket rendelem el:
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A Repül´ótéri Biztonsági F´óigazgatóság létesítésér´ól,
feladatáról és hatáskörér´ól szóló 24/1990. (IX. 5.) BM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezet´ó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Az 1971. évi 25. törvényerej´ú rendelettel kihirdetett, a
Nemzetközi Polgári Repülésr´ól szóló Chicagói Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) — 1989. november
16-tól a szerz´ód´ó tagállamok számára kötelez´ó szabvánnyá
vált — 17. számú függelékében el´óírt biztonsági követelmények maradéktalan teljesítése érdekében, a Rend´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a polgári
titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel
egyetértésben a következ´óket rendelem el:’’
2. §
E rendelet hatálybalépését követ ´óen, ahol BM rendelet, állami irányítás egyéb jogi eszköze, illetve bels´ó
norma R epül´ótéri Biztonsági F ´óigazgatóságot vagy F ´óigazgatóságot említ, azon R epül´ótéri Biztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) kell érteni.
3. §
A Rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A Szolgálat az Országos Rend´ór-f´ókapitányság területi szerve, az ORFK közbiztonsági f´óigazgatója alárendeltségében, f´óosztály jogállással m´úködik.’’
4. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó
szerveknél történ´ó végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.)
BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete
(A 3. számú mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak felett munkáltatói jogkört gyakorlók) felsorolásában a ,,Rend´órség Különleges Szolgálat
vezet´óje’’ szövegrész hatályát veszti.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidej´úleg a Repül´ótéri Biztonsági F´óigazgatóság létesítésér´ól,
feladatáról és hatáskörér´ól szóló 24/1990. (IX. 5.) BM
rendelet módosításáról rendelkez´ó 14/1998. (III. 8.) BM
rendelet hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter
49/1998. (X. 28.) BM
rendelete

(3) Az R. 30. §-ának (6) bekezdésében az ,,és a Rend´órség Különleges Szolgálata’’ szövegrész hatályát veszti.

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek
és az önkormányzati t´úzoltóság hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói
jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél
rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról
szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról

4. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló — az 1996. évi CVI. törvénnyel és az
1996. évi CXXIV. törvénnyel módosított — 1996. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hszt.) 251. §-ának (1) bekezdésében és 342. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a Rend´órségr´ól szóló 1994.
évi XXXIV. törvényre — a következ´óket rendelem el:
1. §
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az
önkormányzati t´úzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-ának (4) bekezdésében
az ,,és a Központi B´únüldözési Igazgatóság vezet´óje’’ szövegrész hatályát veszti.

2. §
Az R. 21. §-ának (4) bekezdésében az ,,és a Rend´órség
Különleges Szolgálata’’ szövegrész hatályát veszti.

Az R . 35. §-ának (3) bekezdésében az ,,és a Központi
B´únüldözési Igazgatóság vezet ´óje’’ szövegrész hatályát
veszti.

5. §
Az R. 36. §-ának (4) bekezdésében az ,,és a Rend´órség
Különleges Szolgálata’’ szövegrész hatályát veszti.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Melléklet
a 49/1998. (X. 28.) BM rendelethez
I.
(1) Az R. 1. számú mellékletének (TÁBLÁZAT a tábornoki és az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusok megnevezésér´ól, számáról és megoszlásáról)
I. fejezet (TÁBORNOKI RENDFOKOZATTAL
RENDSZERESÍTETT
STÁTUSOK)
A. pontja (Fegyveres szervek) ,,REND ´ÓRSÉG’’ címe
szövegének helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

3. §
,,REND ´ÓRSÉG
(1) Az R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság területi besorolású szerveit létrehozza, módosítja, megszünteti, alárendeltségét és megnevezését meghatározza, melyhez f´óosztály vagy azonos jogállású szervezet esetében a belügyminiszternél kezdeményezi a 25. § (3) bekezdésében meghatározottak módosítását.’’
(2) Az R. 30. §-ának (5) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,A Budapesti Rend´ór-f´ókapitányságon f´óosztály, illetve azonos jogállású, továbbá a Készenléti Rend´órségnél az
alapfeladatot ellátó f´óosztály esetében a belügyminiszternél kezdeményezi a 25. § (3) bekezdésében meghatározottak módosítását.’’

— Központi szervek (OR FK):
= országos rend´órf´ókapitány
= országos rend´órf´ókapitány-helyettes (b´únügyi f´óigazgató)
= közbiztonsági f´óigazgató
= gazdasági f´óigazgató (országos f´ókapitány
gazdasági helyettese)
= f´óigazgató-helyettes (b´únügyi f´óosztályvezet´ó)
= hivatalvezet´ó (OR FK)
= szolgálatvezet´ó (személyügyi) (OR FK)
— Területi szervek: [Köztársasági ´Ó rezred (a továbbiakban: KÖE) és speciális b´únügyi szervek]
= parancsnok (országos f´ókapitány-helyettes)
(KÖE)

7
1
1
1
1
1
1
1
25
1
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= f´ókapitány (BR FK, MR FK)
= parancsnok (Készenléti R end´órség)
= b´únügyi igazgató (f´ókapitány-helyettes)
(BRFK)
= közbiztonsági igazgató (BR FK)
= igazgató (SZ BEI)
Összesen

20
1
1
1
1
32’’

(2) Az R. 1. számú mellékletének (TÁBLÁZAT a tábornoki és az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusok megnevezésér´ól, számáról és megoszlásáról) I. fejezete (TÁBORNOKI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT STÁTUSOK) utolsó sorában — figyelemmel az (1) bekezdésre — a tábornoki rendfokozattal
rendszeresített státusok száma összesen 55.

II.
(1) Az R. 1. számú mellékletének (TÁBLÁZAT a tábornoki és az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusok megnevezésér´ól, számáról és megoszlásáról) II. fejezet (EZREDESI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT STÁTUSOK) A. pontja (Fegyveres szervek)
,,REND ´ÓRSÉG’’ címe szövegének helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,REND ´ÓRSÉG
— Központi szervek (OR FK):
= f´óigazgató-helyettes (f´óosztályvezet´ó)
(Közlekedésrendészeti F´óosztály 1)
= f´óosztályvezet´ó
(Ellen´órzési F´óosztály 1, Sajtó és Társadalmi Kapcsolatok F´óosztálya 1, Közrendvédelmi F´óosztály 1, Igazgatásrendészeti F´óosztály 1, Ügyeleti F´óosztály 1, Nemzetközi
Kapcsolatok F´óosztálya 1, Jogi és Koordinációs F´óosztály 1, Terv és Költségvetési F´óosztály 1, Anyagi-Technikai és Informatikai
F´óosztály 1)
= titkárságvezet´ó (f´ókapitányi
(F´ókapitányi Titkárság 1)
= szolgálatvezet´ó-helyettes
(Személyzeti Igazgatási Osztály

12
1

— Területi szervek: (KÖE és speciális b´únügyi
szervek)
= parancsnok (légirendészeti, R epül´ótéri Biztonsági Szolgálat)
(Légirendészeti Parancsnokság 1, Repül´ótéri Biztonsági Szolgálat 1)

101

9

1
1

2

= parancsnokhelyettes [KÖE, Készenléti
Rend´órség (a továbbiakban: KRE)]
(Személyvédelmi F´óosztály 1, Objektumvédelmi F ´óosztály 1, Bevetési Parancsnokság
I. 1, Különleges Szolgálatok Parancsnoksága 1)
= gazdasági igazgató (KÖE, KR E)
[Gazdasági Igazgatóság (KÖE) 1, Gazdasági
Igazgatóság (KRE) 1]
= gazdasági igazgató (f´ókapitány gazdasági helyettese, MRFK, BRFK)
(MRFK, BRFK gazdasági szervek 20)
= b´únügyi igazgató (f´ókapitány-helyettes)
(MRFK)
(MRFK b´únügyi szervek 19)
= közbiztonsági igazgató (MR FK)
(MRFK közbiztonsági szervek 19)
= igazgató (speciális b´únügyi szervek)
(ILE A 1, R endészeti Szervek Kiképz´ó
Központja 1, Kutyavezet ´ó-képz´ó Iskola 1,
Híradástechnikai Szolgálat 1, G azdasági
Ellátó Igazgatóság 1, Elemz´ó és Koordinációs Igazgatóság 1, B´únügyi E llátó Igazgatóság 1)
= igazgatóhelyettes (speciális b´únügyi szervek)
(Szervezett B´únözés Elleni Igazgatóság 1,
Elemz´ó és Koordinációs Igazgatóság 1)
= igazgatóhelyettes (f´óosztályvezet´ó, speciális
b´únügyi szervek)
(M´úveleti F´óosztály 1)
= iskolaparancsnok (rend´ór-szakközépiskola)
(Budapesti Rend´ór-szakközépiskola 1, Miskolci Rend´ór-szakközépiskola 1, Csopaki
Rend´ór-szakközépiskola 1, Szegedi Rend´órszakközépiskola 1)
= f´óosztályvezet´ó (BR FK és speciális b´únügyi
szervek)
[B´únüldözési F ´óoszt ály 1, Vizsgálati F ´óoszt ály 1, Szervezett B´únözés E lleni F ´óoszt ály 1, Bevetési F ´óoszt ály 1, Igazgat ásrendészeti F ´óosztály 1, Közlekedésrendészet i F ´óoszt ály 1, Közrendvédelmi F ´óoszt ály 1, Anyagi- Technikai F ´óoszt ály 1,
Közgazdasági F ´óoszt ály 1, H íradástechnikai és Informat ikai F ´óosztály 1, Személyügyi F ´óosztály 1, Központ i Ü gyelet i F ´óoszt ály 1, Szervezett B´únözés E lleni Igazgatóság (a t ovábbiakban: SZ BE I) F elderít ´ó F ´óoszt ály 1, SZ BE I Nyomozó F ´óosztály 1, SZ BE I Vizsgálat i F ´óosztály 1,
E lemz´ó és Koordinációs Igazgat óság
E lemz´ó és Koordinációs F ´óosztály 1,
E lemz´ó és Koordinációs Igazgat óság
Adat feldolgozó Központ 1]
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20

19
19
7

2

1
4

17
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= hivatalvezet´ó (BR FK)
(BRFK Hivatala 1)
= futárszolgálat-vezet´ó
(Állami Futárszolgálat 1)
= szolgálatvezet´ó (személyügyi) (KÖE)
(Személyügyi Szolgálat 1)
= osztályvezet´ó (titkársági és ügyeleti) (KÖE)
(Titkársági és Ügyeleti Osztály)

1

— Helyi szervek:
= kapitányságvezet´ó (kiemelt)
(BRFK II., III., IV., V., VI—VII., VIII., IX.,
X., XI., XIII., XIV. kerületi 11, dunai vízirendészeti 1, megyeszékhelyi 18, Gödöll´ói Rend´órkapitányság 1)

31
31

Összesen:

1
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RESÍTETT STÁTUSOK) utolsó sorában — figyelemmel
az (1) bekezdésre — az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusok száma összesen 321.

1
III.

1

(1) Az R . 2. számú melléklete (TÁBLÁZ AT a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél
rendszeresített hivatásos státusok munkaköri jegyzékér´ól)
,,Központi szervek:’’ felsorolásában a ,,+ KÖE’’ szövegrész hatályát veszti.

144’’

(2) Az R. 1. számú mellékletének (TÁBLÁZAT a tábornoki és az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusok megnevezésér´ól, számáról és megoszlásáról) II. fejezete (EZREDESI RENDFOKOZATTAL RENDSZE-

(2) A ,,Területi szervek: (megyei illetékesség´ú középirányító és azonos jogállású)’’ felsorolásnak a Rend´órségre
vonatkozó része a következ´ók szerint módosul:
,,Rend´órség: ORFK területi besorolású szervek +
KÖE+speciális b´únügyi szervek + BRFK + MRFK-k +
KRE’’

IV.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a Központi szervek
szintje a következ´ók szerint módosul:
a) Az I/IX-es beosztási kategóriában a ,,tábornoki rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolása helyébe
a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,REND ´ÓRSÉG
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
Szint

Munkakör
(beosztás)

Beosztási
kategória

Országos rend´órf´ókapitány

Rendfokozati
maximum

Képesítési követelmény
iskolai végzettség

szakképesítés

Tábornok

egyetem

szakirányú fels´ófokú

Tábornok

egyetem

szakirányú fels´ófokú’’

Országos rend´órf´ókapitány-helyettes
(b´únügyi f´óigazgató)
Gazdasági f´óigazgató
(orsz. f´ókap. gazd. h.)
Központi Közbiztonsági f´óigazgató
szervek
Parancsnok (orsz. f´ókap. h.) (KÖE)
Hivatalvezet´ó (ORFK)
F´óigazgató-helyettes
(b´únügyi f´óosztályvezet´ó)
Igazgató (SZBEI)
Szolgálatvezet´ó (személyügyi)

IX.
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b) A ,,Központi szervek’’ cím I/VIII-as beosztási kategóriája a következ´ók szerint módosul:
Munkakör
(beosztás)

,,Szint

Beosztási
kategória

Rendfokozati
maximum

VIII.

Ezredes

Képesítési követelmény
iskolai végzettség

szakképesítés

egyetem

szakirányú fels´ófokú’’

F´óosztályvezet´ó
Titkárságvezet´ó (f´ókapitányi)
Igazgató (spec. b´ún. szervek)
Igazgatóhelyettes (spec. b´ún. szervek)
Központi Parancsnokhelyettes (f´óosztályvezet´ó)
szervek (KÖE)
Gazdasági igazgató (KÖE)
Szolgálatvezet´ó (személyügyi) (KÖE)
Szolgálatvezet´ó-helyettes (személyügyi)
Osztályvezet´ó (titkársági és ügyeleti) (KÖE)
F´óosztályvezet´ó-helyettes

c) Az I/VI-os beosztási kategóriába tartozó munkakörök felsorolása kiegészül az ,,Olvasószerkeszt´ó’’, a ,,Rovatvezet´ó’’ és a ,,Rovatvezet´ó helyettes’’ munkakörökkel.
d) Az I/V-ös beosztási kategóriába tartozó munkakörök felsorolása kiegészül a ,,F´ótechnikus’’ munkakörrel.
e) Az I/IV-es beosztási kategóriába tartozó munkakörök felsorolásában a ,,F´ótechnikus’’ munkakörre vonatkozó rendelkezés hatályát veszti.

V.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a ,,Központi szervek’’ cím II/III-as beosztási kategóriájába tartozó munkakörök felsorolása kiegészül a ,,Titkárn´ó (f´ókapitányi)’’
munkakörrel.

VI.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a ,,Területi szervek’’ szintjének I/VIII-as beosztási kategóriája a következ´ók szerint módosul:
a) A ,,tábornoki rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában a ,,Közbiztonsági igazgató (f´ókapitány-helyettes) (BRFK)’’ szövegrész ,,Közbiztonsági igazgató (BRFK)’’ szövegre változik.
b) Az ,,ezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában a ,,Bevetési parancsnok (KRE I.)’’, a
,,F´ószerkeszt´ó’’ és a ,,Szolgálatvezet´ó’’ munkakörökre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.

Alezredes

c) Az ,,ezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában a ,,Parancsnok (RKSZ, Légirendészet)’’ szövegrész ,,Parancsnok (RBSZ, Légirendészet)’’
szövegre változik.
d) Az ,,ezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában a ,,Közbiztonsági igazgató (f´ókapitány-helyettes)’’ szövegrész ,,Közbiztonsági igazgató’’ szövegre változik.
e) Az ,,ezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában az ,,Igazgató’’ munkakör mögötti zárójeles részben a helytelenül megjelölt ,,HSZT’’ rövidítés
,,HTSZ’’-re változik.
f) Az ,,ezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolása kiegészül a ,,Gazdasági igazgató (KRE)’’
munkakörével.

VII.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a Területi szervek
szintjének I/VII-es beosztási kategóriája a következ´ók szerint módosul:
a) Az ,,ezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában a ,,Gazdasági igazgató (KRE)’’ és a
,,Vezet´ó (Logisztikai)’’ munkakörökre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
b) Az ,,alezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában a ,,F´ószerkeszt´ó-helyettes’’ munkakörre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
c) Az ,,alezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ók’’ felsorolásában a ,,Parancsnokhelyettes (Légirendészet)’’ szövegrész ,,Parancsnokhelyettes (Légirendészet,
RBSZ)’’ szövegre változik.
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VIII.

XII.

Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a Területi szervek
szintjének I/VI-os beosztási kategóriája a következ´ók szerint változik:
a) A felsorolás ,,Tagozatvezet´ó (R SZ KI)’’, a ,,Tanszékvezet´ó (RSZKI)’’, valamint az ,,Olvasószerkeszt´ó’’ munkakörökre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.
b) A felsorolás kiegészül az ,, ´Ó rsparancsnok’’ és az
,, ´Órsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)’’ munkakörökkel.
c) A felsorolásban a ,,Szakcsoportvezet´ó’’ szövegrész
,,Szakcsoportvezet´ó (RSZKK, RSZKI, KVKI)’’ szövegre
változik.

Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a ,,Helyi szervek’’
szintje I/IV-es beosztási kategóriájában a ,,Csoportvezet´ó
(kiemelt)’’ szövegrészben a zárójelben foglalt megjelölés
hatályát veszti.

IX.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a Területi szervek
szintjének I/V-ös beosztási kategóriája a következ´ók szerint módosul:
a) A munkakörök felsorolásában a ,,R ovatvezet´ó’’ és a
,,Rovatvezet´ó-helyettes’’ munkakörökre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
b) A felsorolás kiegészül az ,, ´Ó rsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)’’ és a ,,F´órevizor’’ munkakörökkel.
c) A felsorolásban a ,,Bels´ó ellen´ór (KR E)’’, a ,,Kiképzéstervez´ó (RKSZ)’’, a ,,Rendszerszervez´ó (RKSZ)’’ az
,,Ügyeletvezet´ó (RKSZ)’’ és a ,,Váltásparancsnok (KRE)’’
munkakörök megnevezések zárójeles részei hatályukat
vesztik.

X.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a ,,Területi szervek’’ szintje I/IV-es beosztási kategória felsorolásában a
,,Bels´ó ellen´ór’’, a ,,F´órevizor’’, valamint az ,,Ügyeletvezet´ó’’ munkakörökre vonatkozó rendelkezések hatályukat
vesztik.

XIII.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a ,,Helyi szervek’’
szintje II/III-as beosztási kategória felsorolásában a ,,Fogdaparancsnok’’ munkakörre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
A felsorolás kiegészül az ,, ´Ó rparancsnok’’ munkakörrel.

XIV.
Az R. 5. számú melléklete (TÁBLÁZAT a fegyveres
szervek ´ór-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatainak körér´ól) ,,REND ´ÓRSÉG’’ fejezetének ,,KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATOK’’ cím felsorolása a következ´ók
szerint módosul:
a) A ,,B´únüldözési Szakmai Irányító Osztály
(ORFK)’’, a ,,B´únügyi Technikai Osztály (ORFK)’’, a ,,Légirendészeti Parancsnokság (pilóta)’’ és a ,,Rend´órség Különleges Szolgálat Bevetési Csoport’’ szövegrészek hatályukat vesztik.
b) A felsorolás kiegészül az ,,OR FK B´únügyi F´óigazgatóság B´únügyi F´óosztály’’ és az ,,ORFK B´únügyi F´óigazgatóság Szervezett B´únözés Elleni Igazgatóság’’ szövegrészekkel.
c) A felsorolás ,,Készenléti R end´órség (t´úzszerész, búvár)’’ szövegrésze helyébe ,,Készenléti Rend´órség (t´úzszerész, búvár, pilóta, m´úveleti alosztály)’’ szöveg lép.
d) A felsorolás ,,R epül´ótéri R end´órkapitányság (ügyeletes vezet´ó, b´únügyi készenlét)’’ szövegrésze helyébe a
,,Repül´ótéri Biztonsági Szolgálat (ügyeletes vezet´ó, b´únügyi készenlét)’’ szöveg lép.

XI.
XV.
Az R. 2. számú melléklete REND ´ÓRSÉG fejezetének
II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címében a ,,Területi szervek’’ szintje II/III-as beosztási kategória felsorolásában a
,,Fogdaparancsnok’’ munkakörre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. A felsorolás kiegészül az ,, ´Órparancsnok’’, a ,,Helyszínel´ó’’, a ,,Helyszínel´ó és balesetvizsgáló’’, a ,,Kutyavezet´ó’’, a ,,Lovas’’ és a ,,Búvár’’ munkakörökkel.

Az R. 6. számú melléklete (TÁBLÁZAT a munkáltatói
jogkörök szintjeihez kapcsolódó egyes munkáltatói jogkörök megoszlásáról) 8. pontjának (Szervezeti Intézkedések)
8.1. alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8.1. Rend´ór-f´ókapitányság, rend´órkapitányság és
azokkal azonos jogállású szerv létrehozása és megszüntetése [Rtv. 5. § (1) bek. i) pontja]’’
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A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
42/1998. (X. 28.) FVM
rendelete
egyes gabonatermel´ók rendkívüli jövedelemkiegészít´ó
támogatásáról
Az agrárgazdaság fejlesztésér´ól szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az a mez´ógazdasági termel´ó, aki az 1998. évi
termés´ú
— élelmezési célú búza, illetve a takarmánykukorica
garantált áron történ´ó, illetve
— a búza, az árpa, a rozs vagy a triticálé intervenciós
felvásárlásáról szóló külön jogszabályokban foglaltak szerinti értékesítési jogáról lemond, legfeljebb a részére megállapított kvóta mértékéig tonnánként háromezer forint
jövedelemkiegészít´ó támogatást vehet igénybe.
(2) Amennyiben a lemondás nem a teljes bejelentett
kvótamennyiségre vonatkozik, az állam garantált áron történ´ó, illetve intervenciós felvásárlási kötelezettsége csak
arányosan áll fenn.
(3) A támogatást a Piacrajutást el´ósegít´ó támogatást
folyósító 10032000-01905630 számú APEH számláról kell
teljesíteni.
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3. §

(1) A földm´úvelésügyi hivatal az általa korábban kiállított igazolást bevonja, illetve részleges hatályú joglemondás esetén új igazolást állít ki.
(2) A földm´úvelésügyi hivatal az igénybe vehet´ó támogatás mértékér´ól legkés´óbb a termel´ói nyilatkozat kézhezvételét´ól számított tizenöt napon belül az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló
273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. számú melléklete szerinti igazolást állít ki. A korábban
garantált áron történ´ó felvásárlásra bejelentett élelmezési
célú búza és takarmánykukorica, illetve a korábban intervenciós felvásárlásra szánt búza, árpa, rozs és triticálé után
külön-külön igazolás kerül kiállításra.

4. §
(1) A támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól
igényelhet´ó
a) a korábban garantált áron történ´ó felvásárlásra bejelentett élelmezési célú búza, valamint a korábban intervenciós felvásárlásra szánt búza, rozs, árpa és triticálé után
az igazolás kiállítását követ´óen,
b) a korábban garantált áron történ´ó felvásárlásra bejelentett takarmánykukorica esetében 1998. december 1.
után.
(2) Az integrátor köteles a felvett támogatást továbbítani az általa integrált termel´ói körhöz.

2. §
5. §
Az 1. § szerinti támogatás igénybevételének feltétele,
hogy a termel´ó vagy az integrátor
— élelmezési célú búza garantált áron történ´ó felvásárlása esetében az 1. számú melléklet,
— takarmánykukorica garantált áron történ´ó felvásárlása esetében a 2. számú melléklet,
— a búza intervenciós felvásárlása esetében a 3. számú
melléklet,
— az árpa, a rozs vagy a triticálé intervenciós felvásárlása esetében a 4. számú melléklet
szerinti nyilatkozatot legkés´óbb a rendelet hatálybalépését
követ´ó tizenöt napon belül az illetékes megyei (f´óvárosi)
földm´úvelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: földm´úvelésügyi hivatal) benyújtsa. A nyilatkozathoz egyidej´úleg mellékelni kell a földm´úvelésügyi hivatal által korábban kiállított igazolás eredeti példányát.

(1) E rendelet egyben az R. szerinti pályázati felhívásnak, az 1—4. számú mellékletek szerinti nyilatkozatok
egyben pályázatnak min´ósülnek.
(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min´ósül,
ha e rendelet alapján olyan termék után vesznek igénybe
támogatást, amelynek garantált áron történ´ó vagy intervenciós felvásárlása már megtörtént.
(3) Az e rendelet alapján igénybe vehet´ó támogatás nem
érinti az 1—4. számú mellékletek szerinti nyilatkozatot
nem tev´ók jogosultságát a garantált áron történ´ó, illetve
intervenciós felvásárlásra.
(4) E rendelet nem érinti a búza csereakcióra vonatkozó
külön jogszabályban foglaltakat.
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6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 42/1998. (X. 28.) FVM rendelethez
Nyilatkozat
az élelmezési célú búza garantált áron történ´ó
felvásárlásáról szóló külön jogszabályban foglaltak
szerinti értékesítési jogról való lemondásról
Név: ...........................................................................................
Születési év, hó, nap: ..............................................................
Lakcím: .....................................................................................
Telephely (m´úködési terület): ...............................................
Azonosítószám (adószám vagy adóazonosító jel): .............
Alulírott mez´ógazdasági termel´ó bejelentem, hogy a
…………………… megyei földm´úvelésügyi hivatal
………… számú igazolásán szerepl´ó élelmezési búza kvóta
— teljes mennyiségér´ól,
— mennyiségéb´ól ………… tonnáról
lemondok.
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti mennyiségre a garantált
áron történ´ó felvásárlást eddig nem vettem igénybe.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatommal egyúttal lemondok a jelen nyilatkozat megtámadhatóságának
jogáról.
Kelt:...............................................
...............................................
(cégszer´ú aláírás)
Magánszemély esetében két tanú (név, lakcím, szig. szám):
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Telephely (m´úködési terület): ..............................................
Azonosítószám (adószám vagy adóazonosító jel): .............
Alulírott mez´ógazdasági termel´ó bejelentem, hogy a
…………………… megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal ………… számú igazolásán szerepl´ó takarmánykukorica kvóta
— teljes mennyiségér´ól,
— mennyiségéb´ól ………… tonnáról
lemondok.
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti mennyiségre a garantált
áron történ´ó felvásárlást eddig nem vettem igénybe.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatommal egyúttal lemondok a jelen nyilatkozat megtámadhatóságának
jogáról.
Kelt:...............................................
...............................................
(cégszer´ú aláírás)
Magánszemély esetében két tanú (név, lakcím, szig. szám):

3. számú melléklet
a 42/1998. (X. 28.) FVM rendelethez
Nyilatkozat
a búza intervenciós felvásárlásáról szóló külön
jogszabályban foglaltak szerinti értékesítési jogról való
lemondásról
Név: ...........................................................................................
Születési év, hó, nap: ..............................................................
Lakcím: ....................................................................................
Telephely (m´úködési terület): ..............................................

2. számú melléklet
a 42/1998. (X. 28.) FVM rendelethez
Nyilatkozat
a takarmánykukorica garantált áron történ´ó
felvásárlásáról szóló külön jogszabályban foglaltak
szerinti értékesítési jogról való lemondásról
Név: ...........................................................................................
Születési év, hó, nap: ..............................................................
Lakcím: .....................................................................................

Azonosítószám (adószám vagy adóazonosító jel): ............
Alulírott mez´ógazdasági termel´ó bejelentem, hogy a
…………………… megyei földm´úvelésügyi hivatal
………… számú igazolásán szerepl´ó búza kvóta
— teljes mennyiségér´ól,
— mennyiségéb´ól ………… tonnáról
lemondok.
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti mennyiségre az intervenciós felvásárlást eddig nem vettem igénybe.
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Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatommal egyúttal lemondok a jelen nyilatkozat megtámadhatóságának
jogáról.
Kelt:...............................................
...............................................
(cégszer´ú aláírás)
Magánszemély esetében két tanú (név, lakcím, szig. szám):

4. számú melléklet
a 42/1998. (X. 28.) FVM rendelethez
Nyilatkozat
az árpa, a rozs és a triticálé intervenciós felvásárlásáról
szóló külön jogszabályban foglaltak szerinti értékesítési
jogról való lemondásról
Név: ...........................................................................................
Születési év, hó, nap: ..............................................................
Lakcím: .....................................................................................
Telephely (m´úködési terület): ...............................................
Azonosítószám (adószám vagy adóazonosító jel): .............
Alulírott mez´ógazdasági termel´ó bejelentem, hogy a
…………………… megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal ………… számú igazolásán szerepl´ó árpa, rozs és
triticálé kvóta
— teljes mennyiségér´ól,
— mennyiségéb´ól ………… tonnáról
lemondok.
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti mennyiségre az intervenciós felvásárlást eddig nem vettem igénybe.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatommal egyúttal lemondok a jelen nyilatkozat megtámadhatóságának
jogáról.
Kelt:...............................................
...............................................
(cégszer´ú aláírás)
Magánszemély esetében két tanú (név, lakcím, szig. szám):
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A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
43/1998. (X. 28.) FVM
rendelete
egyes garantált áron történ´ó és intervenciós állami
felvásárlásokról szóló miniszteri rendeletek
módosításáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 11. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján — a gazdasági miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az 1998. évi termés´ú élelmezési búza garantált áron
történ´ó állami felvásárlásáról szóló 58/1997. (VIII. 29.)
FM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A felvásárlást végz´ó szervezet köteles — az átvételt´ól számított harminc napon belül — a kvóta jogosultjának
kifizetni a termék ellenértékét.’’
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér´óen, a felvásárlást végz´ó szervezet köteles az e rendelet hatálybalépéséig
felvásárolt termék ellenértékének még ki nem fizetett részét egy összegben — e rendelet hatálybalépését´ól számított harminc napon belül — a kvóta tulajdonosának kifizetni.

2. §
A takarmánykukorica garantált áron történ´ó állami felvásárlásáról szóló 4/1998. (II. 11.) FM rendelet 3. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A kvóta tulajdonosának az állam megbízásából a
felvásárlást végz´ó szervezet köteles — az átvételt´ól számított harminc napon belül, de legkorábban december 15-én
— kifizetni a termék ellenértékét.’’

3. §
(1) Az egyes búzatermel´ók 1998. évi termés´ú búzatermésének intervenciós felvásárlás keretében történ´ó jövedelemkiegészít´ó támogatásáról szóló 3/1998. (VII. 16.)
FVM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A felvásárló köteles — az átvételt´ól számított harminc napon belül — a kvóta jogosultjának kifizetni a
termék ellenértékét.’’
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér´óen, a felvásárlást végz´ó szervezet köteles az e rendelet hatálybalépéséig felvásárolt termék ellenértékének még ki nem
fizetett részét egy összegben — e rendelet hatálybalépését ´ól számított harminc napon belül — a kvóta tulajdonosának kifizetni.

4. §
(1) Az egyes árpa-, rozs-, illetve triticálétermel´ók 1998.
évi termés´ú terményüknek intervenciós felvásárlás keretében történ´ó jövedelemkiegészít´ó támogatásáról szóló
5/1998. (VII. 23.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,3. § A felvásárló köteles — az átvételt´ól számított
harminc napon belül — a kvóta jogosultjának kifizetni a
termék ellenértékét.’’
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér´óen, a felvásárlást végz´ó szervezet köteles az e rendelet hatálybalépéséig
felvásárolt termék ellenértékének még ki nem fizetett részét egy összegben — e rendelet hatálybalépését´ól számított harminc napon belül — a kvóta tulajdonosának kifizetni.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
44/1998. (X. 28.) FVM
rendelete
az 1998. évi termés´ú közraktárba letett
takarmánykukorica külön támogatásáról
Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a
(3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel és a gazdasági miniszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

1998/96. szám
1. §

(1) Az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési
támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet
(a továbbiakban: R .) 2. §-ának (3) bekezdése alapján
közraktárba helyezett takarmánykukoricára közraktári
fedezetre felvett hitel után e rendelet alapján a hitelszerz´ódés még hátralev´ó id´ótartamára további, a jegybanki
alapkamat hatvan százalékának megfelel´ó mérték´ú kamattámogatás vehet ´ó igénybe.
(2) Amennyiben az R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel e rendelet hatálybalépését követ´óen
helyeznek közraktárba takarmánykukoricát, az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás a hitelszerz´ódés szerinti id´ószakra vehet´ó igénybe. A kamattámogatás szempontjából
figyelembe veend´ó jegybanki alapkamat mértékét a hitelszerz´ódésben fel kell tüntetni.
(3) A támogatást a 10032000-01905616 számú APEH
Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell
teljesíteni.

2. §
(1) Az R. 2. § (2) bekezdése szerinti igényl´ó a közraktárban elhelyezett takarmánykukorica (BTO 0111132100)
(a továbbiakban: kukorica) után 15 forint/tonna/hét tárolási támogatást vehet igénybe utólag és legfeljebb tizenkét
hónap id´ótartamra, amennyiben az 1. §-ban foglaltak alapján is támogatást vesz igénybe.
(2) A tárolt kukorica mennyiségér´ól, a tárolás kezd´ó és
befejez´ó id´ópontjáról a közraktár igazolást állít ki.
(3) A támogatást az igényl´ó a területileg illetékes adóhatóságtól igényelheti. A támogatás folyósításához mellékelni kell az agrártámogatások igénybevételének általános
feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet — a
megyei földm´úvelésügyi hivatalnak a közraktár által kiadott igazolás alapján ellenjegyzett — 1. számú mellékletét
és a kamattámogatás igényléséhez szükséges hitelszerz´ódést.
(4) A támogatást a 10032000-01905630 számú APEH
Piacrajutást el´ósegít´ó támogatások folyósítási számláról
kell teljesíteni.

3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit pedig a rendelet hatálybalépése el´ótt közraktárba
letett 1998. évi termés´ú takarmánykukoricára is alkalmazni kell.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
45/1998. (X. 28.) FVM
rendelete
az 1999. évi termés´ú élelmezési búza garantált áron
történ´ó állami felvásárlásáról szóló
33/1998. (X. 2.) FVM rendelet módosításáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 11. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján — a gazdasági miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
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1. §

Az 1999. évi termés´ú élelmezési búza garantált áron
történ´ó állami felvásárlásáról szóló 33/1998. (X. 2.) FVM
rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 45/1998. (X. 28.) FVM rendelethez
Az R. 1. számú mellékletének 2. pontjában szerepl´ó, étkezési búza min´óségi követelményeit meghatározó táblázat
helyébe a következ´ó táblázat lép:
,,Min´óségi jellemz´ók

Mértékegység

Követelmény

kg/hl

76,0

Nedvességtartalom, legfeljebb

tömeg%

14,5

Keveréktartalom, legfeljebb

tömeg%

2,0

Törött szem, legfeljebb

tömeg%

2,0

Csírázott szem, legfeljebb

tömeg%

2,0

Rozs, legfeljebb

tömeg%

2,0

Csökkent érték´ú búzaszem, legfeljebb

tömeg%

2,0

db%

2

min´óségi csoport

B2

A nedves sikér mennyisége, legalább

tömeg%

28

A nedves sikér terülése

mm/óra

3—8

mp

230

Nyersfehérje-tartalom, legalább

tömeg%

12,0

Állati kártev´ók és maradványai

nincs megengedve

nincs megengedve

S´úr´úség (hektolitertömeg), legalább

Keveréktartalmon felül még megengedett*

Poloskaszúrt szem, legfeljebb
Süt´óipari érték, legalább

Esésszám, legalább

* Megjegyzés: A fajazonos gabonaszemekb´ól álló keverék 8%-án felüli együttes mértéke esetén — de legfeljebb minden összetev´ó 12%-os együttes
mértékéig — minden 1% többlet után 0,5% súlylevonás eszközlend´ó.’’
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A gazdasági miniszter
és a pénzügyminiszter
9/1998. (X. 28.) GM—PM
együttes rendelete

1998/96. szám
1. §

A Kereskedelmi Vámtarifa 1998. évi alkalmazásáról
szóló 69/1997. (XII. 20.) IKIM—PM együttes rendelet
(a továbbiakban: R .) 1. számú melléklete e rendelet
m ellékletében foglaltakkal egészül ki.

a Kereskedelmi Vámtarifa 1998. évi alkalmazásáról
szóló 69/1997. (XII. 20.) IKIM—PM együttes rendelet
módosításáról

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba.

A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 22. §-ának
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat
rendeljük el:

Dr. Chikán Attila s. k.,

Járai Zsigmond s. k.,

gazdasági miniszter

pénzügyminiszter

Melléklet a 9/1998. (X. 28.) GM—PM együttes rendelethez
1998. évi vámkontingensek
Vámtarifaszám

Árumegnevezés

Vámkontingens
mennyisége

Vámtétel
%-ban

1 Mrd Ft

0

50 db

0

Anyagok fénycsövek, izzólámpák gyártásához
8534 00 11 00

Vámtarifa szerint

8704 23 91 01

Közúti teherszállító gépkocsi 20 t össztömeg felett, a KHVM által
igazoltan a nemzetközi árufuvarozásban szükséges környezetvédelmi,
közlekedésbiztonsági és más EU min´óségi el´óírásoknak megfelel´ó
min´óségben (EURO 2, 80 dB (A)-nél kisebb zajszint,
ABS+ASR+EDC+EBS

A honvédelmi miniszter
és az egészségügyi miniszter
16/1998. (X. 28.) HM—EüM
együttes rendelete
az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyeir´ól

ELS ´Ó RÉSZ
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet
A RENDELET ALKALMAZÁSI KÖRE
1. §

A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 53. §-ának (5) és (6) bekezdésében,
valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az állami célú légiközlekedés és légiközlekedéssel összefügg´ó tevékenység szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeir´ól a következ´ó
rendeletet adjuk ki:

A rendelet alkalmazási köre
a) a honvédelmi és rendvédelmi célú (a továbbiakban
együtt: állami célú) légiközlekedés, és a légiközlekedéssel
összefügg´ó tevékenységnek az e rendeletben szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett szakszemélyzetére, továbbá
b) az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati
engedélyek kiadásához jogszabályban el´óírt feltételek biztosításában közrem´úködésre kötelezett szervezetekre és
intézményekre terjed ki.
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Értelmez´ó rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) Pályázó: a jogszabályban megjelölt feltételekkel rendelkez´ó személy, aki az állományilletékes parancsnok útján hatósági szakszolgálati vizsgáztatásra jelentkezik;
b) Engedélyes: aki eredményes hatósági vizsgát tett, a
szakszolgálati engedélye érvényességének fennálltáig;
c) Hatóság: az Lt. 3. §-ának (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóság;
d) L égiközlekedési hatóság: az Lt. 3. §-ának (1) bekezdése szerinti légiközlekedési hatóság;
e) L égijárm ´úvezet´ói kiképzés alatt álló személy: aki szakszolgálati engedéllyel nem rendelkezik és a légijárm´úvezet´ói gyakorlati kiképzését megkezdte; kiképzés alatt állónak kell tekinteni azt is, aki érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, de számára új légijárm´ú típus átképzésen vesz részt;
f) Egészségi alkalmasság a szakszolgálat ellátására: az
egyénnek olyan testi és lelki egyensúlyi állapota, amely
lehet´óvé teszi a szakszolgálat elvárásainak teljesítését úgy,
hogy ennek teljesítésekor a speciális fizikai és pszichikai
terheléseket zavartalan alkalmazkodással és a feladatok
biztonságos végrehajtásával valósítja meg;
g) A szakszolgálatra való egészségi alkalmasság
a) teljes: ha az egyén a repül´óegészségi alkalmassági
követelményeknek megfelel,
b) korlátozott: ha a szervezet testi és lelki egyensúlyának megbomlása, s így az egészség károsodás
mértéke a szakszolgálatra való egészségi alkalmasságot nem zárja ki, a repülés biztonságát nem
veszélyezteti, és további egészségromláshoz sem
vezet;
h) Integrált repül´ókiképz´ó tanfolyam: iskolarendszerben, speciális program szerint végzett, folyamatos repül´ókiképzés;
i) L égiközlekedési szakszemélyzet:
A) légijárm ´úvezet´ók:
a) repül´ógépvezet´ók:
aa) repül´ógépvezet´ó,
ab) oktató,
ac) berepül´ó;
b) szállító-repül´ógépvezet´ók:
ba) másodpilóta,
bb) berepül´ó másodpilóta,
bc) gépparancsnok,
bd) oktató gépparancsnok,
be) berepül´ó gépparancsnok;
c) helikoptervezet´ók:
ca) helikoptervezet´ó és helikopter másodpilóta,
cb) helikopter berepül´ó másodpilóta,
cc) helikopter gépparancsnok,
cd) helikopter oktató gépparancsnok,
ce) helikopter berepül´ó gépparancsnok;
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B) légijárm ´ú személyzetek:
a) fedélzeti lövész-helikoptervezet´ó,
b) fedélzeti mérnökök (fedélzeti szerel´ók):
ba) fedélzeti mérnök (fedélzeti szerel´ó),
bb) oktató,
bc) berepül´ó;
c) navigátorok:
ca) navigátor,
cb) oktató,
cc) berepül´ó;
d) fedélzeti rádiósok:
da) fedélzeti rádiós,
db) oktató;
j) L égiközlekedéssel összefügg´ó tevékenységet folytató
szakszemélyzet:
A) ejt´óerny´ósök:
a) ejt´óerny´ós oktató,
b) ejt´óerny´ó beugró;
B) légiforgalmi irányítók:
a) repül´ótéri irányító,
b) bevezet´ó irányító,
c) körzeti irányító,
d) légiforgalmi irányító oktató;
C) repül´óm ´úszaki földi szakszemélyzet:
a) légijárm´ú szerel´ó,
b) a tevékenységi kört felügyel´ó, a tevékenységet
szervez´ó ellen´ór.

MÁSODIK RÉSZ
A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK
ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI
II. Fejezet
AZ

ENGEDÉLYHEZ

KÖTÖTT

SZAKSZOLGÁLATOK

3. §
Az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedély a Magyar Állami Légijárm´ú Nyilvántartásban feltüntetett légijárm´úvek szakszemélyzete részére a légiközlekedéssel összefügg´ó tevékenységük rendeltetésszer´ú ellátásához szükséges.

4. §
(1) Az állami légijárm´úvek a következ´ó kategóriákba
sorolandók:
a) helikopterek
I. kategória,
b) hangsebesség alatti repül´ógépek
II. kategória,
c) hangsebesség feletti repül´ógépek
III. kategória.
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(2) A Hatóság az egyedi (speciális) technikai színvonalú
légijárm´úveket — a kategóriába történ´ó besorolás mell´ózésével — típusjogosításra kötelezett légijárm´únek min´ósítheti.
(3) A Hatóság a légijárm´úvek kategória- és típusbesorolását típusalkalmassági bizonyítványban állapítja meg.

1998/96. szám
8. §

(1) A szakszolgálati engedélyt e rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal és formában, magyar és angol
nyelv´ú nyomtatott szöveggel a Hatóság adja ki.

5. §

(2) A szakszolgálati engedély rovataiba bejegyzést csak
a Hatóság, a hatósági feladatkört ellátó szolgálati személyek esetében a munkakör ellátásához szükséges bejegyzéseket csak a Hatóság vezet´óje tehet.

(1) Az elméleti vizsgát teljesít´ó és kiképzés alatt álló
személy a szakmai gyakorlat megszerzése érdekében a
szakszolgálat ellátására szakszolgálati engedély nélkül is
kijelölhet´ó, ha az állományilletékes parancsnok által kiállított és az általa vezetett kiképzési naplóval rendelkezik.

(3) A szakszolgálati engedély az engedélyes tulajdona, a
szakszolgálati tevékenysége ellátása során köteles azt magánál tartani, és a hatósági ellen´órzést végrehajtó személy
felszólítására bemutatni. A szakszolgálati engedély nyilvántartási példányát a Hatóság tárolja.

(2) A kiképzés alatt álló személy szakszolgálatot az
állományilletékes parancsnok által kijelölt, szakszolgálati
engedéllyel rendelkez´ó oktató irányítása mellett láthat el.

(4) Az elveszített, megrongálódott vagy megsemmisült
szakszolgálati engedélyt a Hatóság érvénytelenné nyilvánítja és a külön jogszabályban meghatározott térítési díj
ellenében, az engedélyes kérelmére pótolja.

III. Fejezet
9. §
A

SZAKSZOLGÁLATI

ENGEDÉLY

6. §

A szakszolgálati engedélyt — a feltételek teljesítése
esetén — további légijárm´ú típusra, illetve más szaktevékenységre a Hatóság terjeszti ki.

A szakszolgálati engedély — a benne foglalt bejegyzéseknek megfelel´óen — a légijárm´ú kategórián belül típus,
illetve szaktevékenység szerint megjelölt szakszolgálat ellátására jogosít, és az egészségi, valamint a szakmai alkalmasságra megállapított határid´óig, illet´óleg visszavonásig
érvényes.

10. §

7. §
(1) Az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati
engedélyhez kötött munkakört betölteni, illet´óleg tevékenységet és az ilyen munkakörben feladatot (a továbbiakban együtt: szakszolgálat) az láthat el, akit erre az állományilletékes parancsnok kijelöl. A szakszolgálat ellátására az jelölhet´ó ki, aki a feladat ellátására jogosító, érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik.
(2) Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélyt az a magyar állampolgár kaphat, aki
a) a légiközlekedési szakszemélyzet tagjaként lát el
szakszolgálatot, vagy légiközlekedéssel összefügg´ó tevékenységet folytat, és
b) a szakszolgálatra a légijárm´útípus és szaktevékenység szerint e rendeletben meghatározott szakmai és egészségi követelményeknek megfelel, továbbá
c) eredményes elméleti és gyakorlati szakszolgálati
vizsgát tett, és rendelkezik az egyes szakszolgálati engedélyekhez el´óírt iskolai végzettséggel, valamint az e rendeletben el´óírt más feltételekkel.

(1) A szakszolgálati engedély kiadását hatósági vizsga
el´ózi meg.
(2) A szakszolgálati engedély megszerzésének vizsgakövetelményeit a Hatóság adja ki.
(3) A szakszolgálati engedély megszerzése, meghosszabbítása illet´óleg kiterjesztése érdekében az állományilletékes parancsnok tanfolyamot szervez. A tanfolyam elméleti
és gyakorlati tematikáját a Hatóság hagyja jóvá a tanfolyam megkezdése el´ótt harminc nappal. A tanfolyamon
való részvétel a hatósági vizsgára bocsátás el´ófeltétele.
(4) A Hatóság a légiközlekedési hatóság igazolása alapján
a) elfogadja
aa) légijárm´úvezet´ó esetében a 4. § (1) bekezdés szerinti légijárm´ú kategóriának megfelel´ó, a polgári légijárm´úvön megszerzett repülési jártasságot (repült id´ót), illet´óleg
ab) a légijárm´ú személyzet tagja, a légiforgalmi irányító, a repül´óm´úszaki földi szakszemélyzet tagja esetében a
szakszolgálati feladatkörben teljesített gyakorlati id´ót, valamint
ac) az ejt´óerny´ós esetében az ejt´óerny´ós ugrások számát;
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b) felmentést ad az elméleti vizsgakötelezettség alól a
33. § (2) bekezdés a) pont szerinti vizsgatárgyakat illet´óen;
c) felmentést adhat a hatósági vizsgát megel´óz´ó szaktanfolyam elvégzése alól.

IV. Fejezet
JOGOSÍTÁSOK A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY
ALAPJÁN
13. §

11. §
(1) A Hatóság a szakszolgálati engedélyt határozatban
visszavonja, ha az engedélyes
a) a jogszabályban meghatározott feltételeket a megjelölt határid´óig nem teljesíti, vagy
b) a szakszolgálat ellátására egészségileg véglegesen alkalmatlanná válik.
(2) Az engedélyes a Hatóság — a szakszolgálati engedély visszavonására irányuló — határozatával szemben fellebbezéssel élhet.

12. §
(1) A Hatóság a szakszolgálati engedélyt felfüggeszti, ha
a) az engedély kiadásának vagy meghosszabbításának
valamely feltétele hiányzik, a feltétel teljesítéséig;
b) az engedély egészségi alkalmassági érvényességének
határideje lejárt, az alkalmasság megállapításáig;
c) az engedélyes az engedély meghosszabbításához
szükséges vizsgán, illet´óen az ellen´órzésen nem felel meg,
a sikeres vizsga letételéig;
d) az engedélyessel szemben a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése vagy szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységgel összefügg´ó b´úncselekmény miatt büntet´óeljárás van folyamatban, a büntet´óeljárás joger´ós befejezéséig;
e) légiközlekedési baleset vagy rendkívüli repül´óesemény vizsgálata során a Hatóság vagy az általa a vizsgálatra
kijelölt üzembentartó megállapítja, hogy az engedélyes a
szakszolgálat foglalkozási szabályait megszegte, de ellene
büntet´óeljárás nem indult, három hónaptól egy évig terjed´ó id´ótartamra;
f) azt az állományilletékes parancsnok az a)— e) pontokban szerepl´ó okokból írásban javasolta.
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(1) A szakszolgálat a ,,Magyar Állami Légijárm´ú Nyilvántartás’’-ba vett légijárm´úvel, a Magyar Köztársaság területén (légterében), vagy területén (légterén) kívül látható el.
(2) A pályázó külföldön szerzett szakszolgálati engedélye vagy képzése akkor fogadható el a Hatóság által kiadandó szakszolgálati engedély alapjául, ha azt a Magyar Köztársaságot is kötelez´ó nemzetközi szerz´ódésben meghatározott feltételekkel adták ki, illetve folytatták.
(3) Szakszolgálat más állam lajstromába, vagy nyilvántartásába vett légijárm´úvén belföldön abban az esetben
látható el, ha a lajstromozó (nyilvántartó) állam hatósága
azt engedélyezte.
(4) A Hatóság a nem magyar állampolgárságú légijárm´úvezet´ónek engedélyt adhat arra, hogy magyar állami
légijárm´úvet a más állam hatósága által kiállított szakszolgálati engedély alapján vezessen.

14. §
A szakszolgálati engedély érvényességének id´ótartama
24 hónap.

V. Fejezet
A

SZAKSZEMÉLYZET SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK ÉS
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK
REPÜL ´ÓEGÉSZSÉGI
FELTÉTELEI

(2) A szakszolgálati engedély visszavonásának, illetve
felfüggesztésének id´ótartamát az engedély bevonásának
napjától kell számítani.

A szakszemélyzet egészségi alkalmasságának
megállapítása

(3) A szakszolgálati engedély
a) a három hónapnál hosszabb id´ótartamú visszavonás
esetében a gyakorlati vizsga,
b) az egy évnél hosszabb id´ótartamú visszavonás esetében az elméleti és a gyakorlati vizsga
sikeres letétele után adható ki újból.

15. §

(4) Az engedélyes szakszolgálati tevékenységét az állományilletékes parancsnok az ,,egészségileg ideiglenesen
alkalmatlan’’ min´ósítés id´ótartamára szünetelteti.

Az alkalmassági vizsgálat célja:
a) a vizsgált személy egészségi szakszolgálati alkalmassági fokozatának meghatározása;
b) a repül´ószakképzést végz´ó tanintézetbe jelentkez´ó
repül´óegészségi pályaalkalmasságának megállapítása;
c) a szakszemélyzetek egészségi állapotváltozásának
elbírálása, véleményezése.
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16. §

(1) A szakszemélyzet egészségi alkalmasságának megállapítását els´ó fokon e rendelet 2. szám ú m ellékletében
foglalt ,,R epül´óegészségügyi alkalmassági követelmények táblázata’’ (a továbbiakban: táblázat) szerint a Magyar H onvédség Kecskeméti R epül´ókórház R epül´óorvosi Bizottsága (a továbbiakban: R O B) végzi.
(2) A szakszemélyzet egészségi alkalmassági vizsgálatára kizárólag az el´ózetes hivatásos katonai, rendvédelmi
szolgálatra, illet´óleg a fels´ófokú katonai tanintézeti tanulmányok folytatására való általános egészségi alkalmassági
vizsgálat elvégzése után kerülhet sor, ha a vizsgálatot végz´ó
intézet a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság
elbírálásáról szóló 7/1996. (VII. 30.) HM—NM együttes
rendelet, illetve a hivatásos és szerz´ódéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 12/1997.
(V. 16.) HM rendelet, továbbá a fegyveres szervek hivatásos és szerz´ódéses állományának egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmassága, az ideiglenes szolgálat-, keres´óképtelenség, illetve az állomány megváltozott egészségi állapotú
tagjai egészségi felülvizsgálatának elbírálásáról és a belügyi egészségügyi intézmények igénybevételér´ól szóló
33/1997. (V. 13.) BM—IM—TNM együttes rendelet szerint ,,Katonai szolgálatra alkalmas’’, illetve ,,alkalmas’’ min´ósítést állapított meg.
(3) A szakszolgálati engedély kiadásához, meghosszabbításához az e rendeletben el´óírt repül´ó egészségi alkalmasságot a Hatóság min´ósíti.

A repül´óegészségi alkalmasság formái
17. §
(1) A táblázat egyes rovatai a következ´óket jelölik:
a) Kiképzés alatt álló légijárm´úvezet´ó (jelölt és hallgató)
I/A. rovat szerint: hangsebesség feletti repül´ógépvezet´ó
(jelölt és hallgató);
I/B. rovat szerint: helikoptervezet´ó (jelölt és hallgató);
I/C. rovat szerint: hangsebesség alatti repül´ógépvezet´ó
(jelölt és hallgató).
b) Légijárm´úvezet´ó
II. rovat szerint: hangsebesség feletti repül´ógépvezet´ó;
III. rovat szerint: hangsebesség alatti harci repül´ógépvezet´ó, valamint sugárhajtóm´úves iskola-repül´ógépvezet´ó;
IV. rovat szerint: szállító-repül´ógépvezet´ó;
V. rovat szerint: harci helikoptervezet´ó, könny´ú és közepes kategóriájú helikoptervezet´ó.
c) Légijárm´ú személyzet
VI. rovat szerint: szakszolgálati engedélyhez kötött légijárm´ú személyzet tag;
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d) Szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységet
folytató
VII. rovat szerint: hivatásos állományú ejt´óerny´ós (kivéve a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesít´ó személyek);
VIII. rovat szerint: légijárm´ú fedélzetén munkát végz´ó,
nem légijárm´ú személyzet tag;
IX. rovat szerint: légiforgalmi irányító.
e) Földi szakszemélyzet, repül´ó mérnök-m´úszaki szolgálat (a továbbiakban: RMSZ)
RMSZ rovat szerint: az alkalmasságot megállapítani és
min´ósíteni a hivatásos és szerz´ódéses katonák egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 12/1997. (V. 16.)
HM rendeletben el´óírt feltételek alkalmazásával és a foglalkozás-egészségügyi sajátosságok szem el´ótt tartásával
kell.
(2) A ROB a táblázat szerint a következ´ó alkalmassági
fokozatot állapíthatja meg:
a) A fels´ófokú katonai tanintézetbe repül´ókiképzésre
jelentkez´ó esetében:
aa) repül´ókiképzésre az I/A vagy I/B vagy I/C rovat
szerint alkalmas,
ab) repül´ókiképzésre I. rovat szerint alkalmatlan.
b) Kiképzés alatt álló légijárm´úvezet´ó (hallgató) esetében:
ba) repül´ókiképzésre az I/A vagy I/B vagy I/C rovat
szerint alkalmas,
bb) repül´ókiképzésre az I/A vagy I/B vagy I/C rovat
szerint alkalmatlan,
bc) repül´ókiképzésre az I/A vagy I/B vagy I/C rovat
szerint ideiglenesen alkalmatlan.
c) A szakszolgálatot teljesít´ók esetében:
ca) .....rovat szerint szakszolgálat ellátására alkalmas,
cb) .....rovat szerint szakszolgálat ellátására alkalmatlan,
cc) .....rovat szerint szakszolgálat ellátására ideiglenesen alkalmatlan,
cd) .....rovat szerint szakszolgálat ellátására korlátozással alkalmas.
(3) A táblázatban alkalmazott nyomtatott nagybet´ús
jelzések a következ´óket jelölik:
a) A: az adott betegség vagy fizikai fogyatékosság a
szakszolgálat ellátására való egészségi alkalmasságot nem
érinti;
b) E: az adott betegség vagy fizikai fogyatékosság a
szakszolgálat ellátására való egészségi alkalmasságot kizárja;
c) különleges elbírálás (a továbbiakban: KLGS): a
12/1997. (V. 16.) HM rendelet 6. §-ának (1) bekezdésben
foglaltak szerint.
(4) Különleges elbírálás esetén a döntés meghozatalánál a repülésbiztonság érdekében a következ´óket kell mérlegelni:
a) a betegség (egészségkárosodás) súlyossági foka,
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b) a kórfolyamat természete (reverzibilitás),
c) az egészségkárosodás kompenzáltsági foka,
d) a vizsgált személy repülési tapasztalata,
e) a repülési megterhelés hatása a betegség progreszsziójára,
f) a betegség korlátozó hatása a repül´ótevékenységre,
g) a vizsgált pszicho-fiziológiai tulajdonságai,
h) az alapellátást végz´ó orvosi jellemzés adatai,
i) a további repül´ótevékenység célszer´úsége.
(5) Különleges elbírálás keretében a ROB a ,,.......szakszolgálat ellátására korlátozással alkalmas’’ fokozatot alkalmazza.

A repül´óegészségi alkalmasság megállapításának rendje
18. §
(1) A szakszemélyzet egészségi alkalmasságát rovatuknak megfelel´óen a következ´ók szerint kell megállapítani:
a) az I., II., III., IV., V., VI., VII. rovat szerint min´ósítetteket teljes kör´ú ROB vizsgálattal évente kell elbírálni;
az alkalmasság megállapítása alapján alkalmazott min´ósítés érvényességi ideje 365 nap;
b) az a) pontban felsoroltak félévente részleges R OB
alkalmassági ellen´órz´ó vizsgálaton jelennek meg; e vizsgálat érvényességi ideje az éves vizsgálat napjától számított
hat hónap;
c) az a) pontban jelzett személyek alkalmassági ellen´órz´ó vizsgálatát — az utolsó intézeti ROB vizsgálat napjától számítottan — negyedévente az alapellátást végz´ó
egészségügyi szolgálat végzi; a vizsgálat érvényességi ideje
a megel´óz´ó éves, vagy féléves ROB vizsgálat napjától számított három hónap;
d) a b) és c) pont szerinti alkalmassági ellen ´órz´ó
vizsgálatokat az érvényességi id´ó lejárta után legfeljebb
21 napon belül el kell végezni.
(2) A végz´ós hallgató alkalmasságát az els´ó légijárm´úvezet´ói beosztás ellátására tervezett légijárm´ú típusának
megfelel´ó rovat szerint kell meghatározni.
(3) A VIII. és IX. rovat szerint az alkalmassági min´ósítést kétévente kell elvégezni. Évente az alapellátást végz´ó
egészségügyi szolgálatnál alkalmassági ellen´órz´ó vizsgálat
szükséges. Az alkalmassági ellen´órz´ó vizsgálat terjedelmét
a Hatóság hatósági f´óorvosa állapítja meg.
(4) A földi szakszemélyzet, a Repül´óm´úszaki Szolgálat
alkalmasságát az RMSZ rovat szerint háromévente kell
megítélni.
(5) A vizsgált személyek alkalmasságukat befolyásoló
megbetegedések után minden esetben újra min´ósítend´ók.
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19. §

A repül´óegészségi alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat terjedelme:
a) teljes kör´ú, ha a repül´óegészségi alkalmasság megállapításához a következ´ó vizsgálatokat alkalmazzák: laboratóriumi, röntgenológiai, klinikai és terheléses, pszichológiai és barokamra vizsgálatok;
b) kib´óvített, ha sérülés és betegség után, továbbá valós, illetve lehetséges egészségkárosodás miatt a teljes
kör´ú repül´óorvosi vizsgálatokon túl egyéb vizsgálatok elvégzése is szükséges;
c) részleges, ha a repül´óegészségi alkalmasság megállapításához a teljes kör´ú vizsgálatok közül csak azokat alkalmazzák, melyek elegend´óek az adott személy repül´óegészségi min´ósítésének eldöntéséhez;
d) célzott (megjelölt), ha a megbetegedés, egészségkárosodás, légiközlekedési baleset, rendkívüli repül´óesemény, pszichés trauma után az alkalmasság megítéléséhez
nem szükséges a teljes kör´ú vizsgálat, elegend´ó csak az adott
probléma tisztázására irányuló klinikai vizsgálatok elvégzése.

20. §
(1) Az els´ó fokú ROB elnöke a szakszemélyzet repül´óegészségi alkalmasságának megállapítását végz´ó bizottság
vezet´óje. Tagjai a következ´ó szakf´óorvosok és szaklaborvezet´ók: belgyógyász, sebész, ideggyógyász, fül-orr-gégész,
szemész, fog- és szájsebész, a funkcionális diagnosztika és
a pszichológiai labor vezet´óje.
(2) A ROB elnöke a megalapozott szakmai döntéséhez
további szakorvosokat vonhat be. A ROB a döntéseit zárt
ülésen hozza.

21. §
(1) A Hatóság els´ó fokú repül´óegészségi alkalmassági
min´ósítése ellen — a döntés közlését´ól számított 15 napon
belül — fellebbezésnek van helye.
(2) A másodfokú ROB-ot a fellebbezés elbírálására
illetékes másodfokú hatóság az els´ó fokú ROB döntésben
részt nem vev´ó szakorvosokból, határozatban jelöli ki. A
másodfokú ROB elnöke az MH Kecskeméti Repül´ókórház repül´óorvos igazgatója.
(3) A másodfokú repül´óegészségi alkalmasság min´ósítése ellen további fellebbezésnek helye nincs.

22. §
(1) Az els´ó és másodfokú ROB
a) a repül´óegészségi alkalmasság valamennyi fokozatát
alkalmazhatja;
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b) elhúzódó megbetegedés vagy sérülés esetén az
egészségi állapot teljes helyreállítására a ,,szakszolgálat
ellátására ideiglenesen alkalmatlan’’ megállapítást egy év
id´ótartamra alkalmazhatja; ezt követ´óen a szakszolgálati
alkalmasságot a vonatkozó rovatok szerint véglegesen el
kell bírálni.
(2) A ROB az alkalmasság megállapítása mellett javaslatokat tesz a vizsgált személy egészségi állapotának javítása érdekében szükséges életvitelére, orvosi beavatkozásra, vagy a vizsgált személy egyéb tevékenységére, korlátozásokra.
(3) Ha a vizsgált személy egészségi állapotromlása olyan
fokú, amely a repülés biztonságát veszélyezteti vagy a szolgálat folytatása károsan befolyásolja a jöv´óbeni egészségi
állapotát, az els´ó fokú ROB ,,szakszolgálat ellátására alkalmatlan’’ megállapítást tesz. Ha az egészségi állapot
romlása indokolja, a ROB elnöke intézkedik az általános
egészségi alkalmasság felülvizsgálatára is.
(4) A ROB döntés egy példányát a Hatóságnak meg kell
küldeni. A Hatóság tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot a szakszemélyzet tagja egészségi alkalmasságának min´ósítésér´ól.
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Orvosi bizonyítvány
25. §

(1) A ROB orvosi bizonyítványt állít ki, ha a szakszolgálatot folytató személynél ,,szakszolgálat ellátására alkalmatlan’’ javaslatot tesz, vagy az egészségi alkalmasságát
más rovatnak megfelel´óen állapítja meg.
(2) Az orvosi bizonyítvány a min´ósített személy következ´ó adatait tartalmazza:
a) neve, születési éve, anyja neve, rendfokozata, szervezete,
b) a repült gép típusa, beosztása, mióta lát el szakszolgálatot,
c) repült órák, illetve a végrehajtott ejt´óerny´ós ugrások
száma,
d) a kórel´ózmény adatai,
e) az egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati adatok (klinikai, laboratóriumi, speciális vizsgálati adatok),
f) az alapellátást végz´ó orvosi jellemzés megállapításai,
g) a kórisme a táblázat vonatkozó pontjának megjelölésével és repül´óegészségi min´ósítése.

(5) A ROB orvos-szakmai felügyeletét az MH repül´ó-,
valamint MH szakági f´ószakorvosai látják el.

(3) Az orvosi bizonyítvány egy példányát az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok betartásával a Hatóság hatósági f´óorvosának kell megküldeni.

A szakszemélyzet repül´óegészségi felülvizsgálatának rendje

(4) A repül´óegészségi alkalmasság elbírálásához a ROB
figyelembe veszi az alapellátást végz´ó orvosi jellemzés adatait.

23. §
(1) A repül´ó szakszolgálat tagjának egészségi állapotában történt változás miatt, vagy a repül´ókiképzésben bekövetkezett visszaesése esetén repül´óegészségi alkalmassági felülvizsgálatát kezdeményezheti
a) a min´ósített személy,
b) az állományilletékes parancsnok,
c) a szervezet repül´ó-egészségügyi alapellátását végz´ó
szolgálat repül´óorvosa,
d) a Hatóság hatósági f´óorvosa.
(2) Légiközlekedési baleset vagy pszichés trauma után
a ROB felülvizsgálat és a hatósági min´ósítés kötelez´ó.
(3) A pszichés trauma tényét az (1) bekezdés b)—d) pontjai szerinti személyek állapítják meg.
(4) A Hatóság a felülvizsgálat terjedelmével kapcsolatos
döntést — figyelemmel a repül´óesemény jellegére és az
elszenvedett traumák súlyosságára — a ROB elnökével
egyeztetve hozza meg.

24. §
A repül´óegészségi alkalmassági vizsgálatok közötti id´ószakban a szakszemélyzet egészségi állapotának felügyeletét az alapellátást végz´ó egészségügyi szolgálat látja el.

A repül´óegészségi vizsgálatok okmányai
26. §
(1) A szakszemélyzet egészségi alkalmasságának a megállapítása során a vizsgálatok adatainak dokumentálására
a következ´ó okmányok szükségesek:
a) vizsgálati lap a fels´ófokú oktatási intézménybe jelentkez´ó repül´ószakos hallgató részére,
b) repül´ó-egészségügyi könyv a végzett hallgatók és a
légiközlekedési szakszemélyzet részére,
c) repül´óorvosi igazolás szakszolgálati engedély kiállításához (3. számú melléklet),
d) hatósági repül´óorvosi igazolvány (4. számú melléklet),
e) általános kórtörténeti lap,
f) zárójelentések a vizsgálatokról, gyógykezelésekr´ól,
g) orvosi bizonyítvány,
h) gondozókarton,
i) az alapellátást végz´ó orvos véleménye.
(2) A ROB szakf´óorvosai és a speciális vizsgálatokat
végz´ó orvosok szakvizsgálatainak eredményét az (1)bekezdés a) pontja szerinti vizsgálati lap, illetve az (1) bekezdés
b) pontja szerinti repül´ó-egészségügyi könyv megfelel´ó
rovatába kell bejegyezni. A vizsgálati eredmények (lele-
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tek) mellett be kell jegyezni a megállapított kórismét, a
repül´óegészségi alkalmasság fokát, a szükséges gyógyítómegel´óz´ó teend´óket és az egyéb egészségügyi adatokat.
(3) A szakszolgálati engedélyhez szükséges repül´óegészségi alkalmassági vizsgálatok elvégzése után a ROB
elnöke az (1)bekezdés c) pontja szerinti igazolást állít ki,
amelyet aláírásával, valamint személyi orvosi bélyegz´ójével hitelesít, és azt megküldi a Hatóságnak.
(4) Az éves repül´óegészségi alkalmassági vizsgálatok
elvégzése után a min ´ósített szakszemélyzet tagja részére
a H atóság az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolványt
állít ki.
(5) A repül´ó-egészségügyi könyvet az alapellátást végz´ó
egészségügyi szolgálat tárolja.

VI. Fejezet
ELJÁRÁSI

SZABÁLYOK
27. §

(1) A szakszolgálati engedély kiadása iránti kérelmet a
Hatósághoz kell benyújtani.
(2) A szakszolgálati engedély kiadásához, kiterjesztéshez, valamint érvényességének meghosszabbításához
szükséges vizsgáztatást az állományilletékes parancsnok
kezdeményezi. Az állományilletékes parancsnok a kérelmében igazolja az el´óírt feltételek teljesülését, valamint a
pályázó jártasságának fenntartását.
(3) A szakszolgálati engedély kiadása után az állományilletékes parancsnok köteles biztosítani az engedélyes számára az érvényesség folyamatos megtartásához szükséges
feltételeket.

28. §
(1) A szakszolgálati engedély érvényességét a szakszemélyzet egészségi alkalmasságának megállapítása és a sikeres vizsga alapján a Hatóság hosszabbítja meg, illetve
terjeszti ki.
(2) A jogosítás kiterjesztése esetén vizsgát tenni csak a
kiterjesztés alapjául szolgáló követelményekb´ól kell.

29. §
(1) Az állományilletékes parancsnok a szakszolgálati
engedéllyel rendelkez´ó személyekr´ól nyilvántartást vezet,
amely a személyi adatokon kívül tartalmazza a szakszolgálati engedély számát, jogosításait, érvényességét, valamint
az engedélyes szakmai képesítésében bekövetkezett változásokat.
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(2) A légijárm´úvezet´ó szakszolgálatot ellátó személy
repülési naplót vezet, mely a következ´ó adatokat tartalmazza:
a) a repülési képesítést,
b) repült típusok, óraszám, elért jogosítási szint, rendkívüli repül´óesemények adatait,
c) a megszerzett jártasságot, típusátképzést, elméleti és
gyakorlati vizsgákat, a repüléstechnikai és egyéb ellen´órzés eredményeit,
d) a végrehajtott repülések adatait (id´ópont, feladat,
felszállások száma, m´úszeres megközelítések száma, nappali és éjszakai repülési id´ó, havi és éves összesítés).
(3) A repülési naplót az állományilletékes parancsnok
hitelesíti.

30. §
(1) A Hatóság jogosult a légiközlekedési szaktevékenységgel összefügg´ó elméleti és gyakorlati jártasság, valamint
a felkészültség ellen´órzésére.
(2) A Hatóság elméleti vagy gyakorlati, illet´óleg mindkét vizsga letételére kötelezi azt az engedélyest, aki az
ellen´órzés során szakmai szempontból nem felelt meg a
követelményeknek.
(3) Ha az engedélyes a tevékenysége során a szakmai
szabályokat vétkesen, oly mértékben megszegi, hogy azzal
a légiközlekedés biztonságát sérti vagy veszélyezteti, a Hatóságnak az ellen´órzést vagy kivizsgálást végz´ó tagja —
ideiglenes intézkedésként — a szakszolgálati engedélyt
felfüggesztheti.
(4) Az ideiglenes intézkedés indokoltságáról, annak
esetleges meghosszabbításáról a Hatóság vezet´óje két
munkanapon belül dönt.

31. §
(1) A jogosításhoz el´óírt elméleti vizsgáztatást a Hatóság végzi. A vizsgabizottság tagjait a Hatóság vezet´óje
jelöli ki. Az elméleti vizsga id´ótartama legfeljebb 6 óra.
(2) A gyakorlati vizsgára az a pályázó bocsátható, aki az
elméleti vizsga anyagából sikeres vizsgát tett. A gyakorlati
vizsgát az elméleti vizsgát követ´ó 30 napon belül kell letenni.
(3) A légijárm´úvezet´ó szakszolgálati engedély megszerzéséhez és kiterjesztéséhez szükséges gyakorlati vizsgáztatást a Hatóság típust repül´ó pilótái, vagy szükség esetén az
érvényes szakszolgálati engedéllyel és oktatói képesítéssel
rendelkez´ó, a Hatóság vezet´óje által felhatalmazott személyek végzik.
(4) A gyakorlati vizsgához szükséges személyi és anyagi,
valamint technikai feltételeket az állományilletékes parancsnok biztosítja.
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32. §

(1) A szakszolgálati engedélyt megszerz´ó, meghosszabbító és a jogosítást kiterjeszt´ó elméleti és gyakorlati vizsgák értékelésénél a
a) ,,megfelelt’’,
b) ,,nem felelt meg’’
min´ósítést kell alkalmazni.
(2) Ha a vizsgázó az elméleti vagy gyakorlati vizsga során
valamelyik tantárgyból vagy gyakorlati elemb´ól ,,nem felelt
meg’’ min´ósítést kap, pótvizsgára kell utalni. Ha a vizsgázó
három vagy több tantárgyból ,,nem felelt meg’’ min´ósítést
kap, a teljes vizsgát meg kell ismételnie. A pótvizsgára
legkorábban a sikeres vizsgát követ´óen tizenöt nap elteltével kerülhet sor.
(3) A pályázó a megkezdett vizsgáit a kit´úzött vizsgaeljárási határid´ón belül köteles teljesíteni.
(4) Az elméleti és gyakorlati vizsgáról jegyz´ókönyvet
kell készíteni. A Hatóság a vizsga eredményér´ól az állományilletékes parancsnokot a jegyz´ókönyvi kivonat megküldésével tájékoztatja.

HARMADIK RÉSZ
A

LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET
SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYE
MEGSZERZÉSÉNEK ÉS
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK
FELTÉTELEI
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(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételekkel rendelkez´ó, az
állományilletékes parancsnok által vizsgára bejelentett pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból tesz:
a) I. tantárgycsoport, alapismeretek:
aa) aerodinamika,
ab) légiforgalmi eljárások és szolgálatok,
ac) légi tájékozódás,
ad) repülési eljárások,
ae) repülési meteorológia,
af) repül´ó-egészségügyi ismeretek,
ag) légijog;
b) II. tantárgycsoport, típusismeret:
ba) légiüzemeltetés,
bb) repül´ógép szerkezetek és rendszerek,
bc) hajtóm´úismeret,
bd) elektromos, m´úszer, oxigén berendezések ismerete,
be) híradó és navigációs berendezések ismerete, azok
alkalmazásának elmélete és gyakorlata.
(3) A gyakorlati vizsga a Hatóság által meghatározottak
szerint kerül végrehajtásra. A gyakorlati vizsga része a
repüléstechnikai és a navigációs felkészültség ellen´órzése,
valamint a kérvényezett típuson a m´úszerek szerinti leszállási man´óver végrehajtása nappal vagy éjszaka.

34. §
A sikeres vizsga alapján, a Hatóság által kiadott repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély az engedélyest repül´ógépvezet´ói szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

VII. Fejezet
A

REPÜL ´ÓGÉPVEZET ´ÓK SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYE
A repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély
33. §

(1) A repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik fels´ófokú iskolai vagy fels´ófokú szakmai
végzettséggel,
b) rendelkezik angol középfokú nyelvvizsgával, és
c) ismeri az angol rádió-távbeszél´ó kifejezéseket (fónia),
d) a 4. § (1) bekezdésben felsorolt bármely kategóriájú
légijárm´úvön, integrált repül´ó kiképz´ó tanfolyam elvégzése után, 150 óra repült id´óvel rendelkezik, továbbá
e) befejezte az alapkiképzést a kérvényezett típuson.

35. §
(1) Ha a szakszolgálati tevékenységet az engedélyes nem
gyakorolja
a) 90 napot meghaladó és hat hónapot el nem ér´ó
id´ótartamban, akkor a szakszolgálati engedély érvényességének helyreállítási feltétele legalább 2 gyakorló-ellen´órz´ó
repülés (m´úrepülés — ha az a típuson megengedett, leszállás m´úszerek szerinti megközelítéssel); a gyakorlati vizsgát
az állományilletékes parancsnok szervezi;
b) hat hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem ér´ó
id´ótartamban, akkor a helyreállítás feltétele az üzembentartó által vezetett egyéni helyreállítási terv szerinti gyakorlati kiképzés, valamint elméleti vizsga a légiüzemeltetési utasítás anyagából; a gyakorlati vizsga az a) pontban
foglaltak szerint kerül végrehajtásra;
c) 12 hónapot meghaladó id´ótartamban, akkor az engedélyesnek teljes elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, valamint soron kívüli ROB vizsgálaton kell részt vennie.
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(2) A szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jogosított típuson az engedély
lejártát megel´óz´ó 12 hónapban a repülési jártasságát folyamatosan fenntartotta.
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(3) Az oktató repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély
érvényességének meghosszabbításakor a pályázó elméleti
vizsgát a 33. § (2) bekezdés és a 36. § (2) bekezdés szerinti
tárgyakból tesz.

Berepül´ó repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély
Oktató repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély
39. §
36. §
(1) Az oktató repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély
kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik érvényes repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedéllyel,
b) befejezte az adott típusra vonatkozó oktató repül´ógépvezet´ó kiképzési programot,
c) rendelkezik a repül´ógépvezet´ó számára el´óírt repült
id´ó követelményen túl legalább 100 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a típus üzemeltetése és sajátosságai oktatói szemszögb´ól,
b) légi üzemeltetés kritikus üzemmódokon,
c) oktatási és ellen´órzési módszertan.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell
lennie
a) a kiképzés alatt álló repül´ógépvezet´ó repülési feladatra történ´ó felkészítésére,
b) repüléstechnikai feladat végrehajtásának bemutatására,
c) a vizsgáztató által létrehozott hibák felismerésére,
azok kijavítására, valamint
d) a repülési feladat értékelésére.

37. §
Az oktató repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély az
engedélyest oktató repül´ógépvezet´ói és repül´ógépvezet´ói
szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

38. §

(1) A berepül´ó repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély
kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik érvényes repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedéllyel,
b) befejezte az adott típuson az átképzési programot,
c) elvégezte az ellen´órz´ó repülést a típuson meghatározott berepülési profil szerint,
d) rendelkezik legalább 800 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a típus légi üzemeltetése, tekintettel a berepülési
utasításban foglaltakra,
b) a berepülésre vonatkozó el´óírások.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell
lennie
a) a vizsgáztató által meghatározott berepülési program összeállítására és végrehajtására, valamint
b) a berepülés adatainak berepülési jegyz´ókönyvben
történ´ó rögzítésére.

40. §
A berepül´ó repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély az
engedélyest berepül´ó repül´ógépvezet´ói és repül´ógépvezet´ói szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

41. §
(1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyes három havonta legalább egy berepülési feladatot
hajt végre, ennek hiányában üzemeltet´ói ellen´órz´ó berepülési feladatot kell végrehajtania.

(1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyes három havonta legalább egy oktatói repülést hajt
végre, ennek hiányában ellen´órz´ó oktatói repülési feladatot kell végrehajtania.

(2) Az engedély érvényességének meghosszabbításához
az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély lejártát megel´óz´ó tizenkét hónapban legalább négy eredményes berepülési feladatot hajtott végre.

(2) Az engedély érvényességének meghosszabbításához
az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jogosítás lejártát megel´óz´ó tizenkét hónapban rendszeres oktatói vagy ellen´órz´ó feladatot látott el.

(3) A berepül´ó repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedély
érvényességének meghosszabbításakor a pályázó elméleti
vizsgát a 33. § (2) bekezdés és a 39. § (2) bekezdés szerinti
tárgyakból tesz.
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VIII. Fejezet
SZÁLLÍTÓ
REPÜL ´ÓGÉPVEZET ´Ó
SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY

Szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálati engedély
42. §
(1) A szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó:
a) rendelkezik fels´ófokú iskolai vagy fels´ófokú szakmai
végzettséggel,
b) rendelkezik angol középfokú nyelvvizsgával, és
c) az angol rádió-távbeszél´ó kifejezések (fónia) ismeretével, továbbá
d) befejezte a típusképzést, valamint
e) gyakorló repülés keretében, nemzetközi közforgalomban, oktató parancsnokkal és jogosított másodpilótával legalább 50 órát repült, a gyakorló repülés ideje 20 óra,
ha a pályázó korábban szállító repül´ógép fedélzeti navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkezett, vagy ilyen kiképzésben részesült.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés
szerinti alap- és típusismereti tárgyakból, továbbá légiszállítási ismeretekb´ól és repülésbiztonságból tesz.
(3) A gyakorlati vizsgát a Hatóság által meghatározott
követelmények szerint kell letenni, amely magába foglalja
a repüléstechnikai és navigációs felkészültség ellen´órzését.
(4) A típusképzés akkor tekinthet´ó befejezettnek, ha a
pályázó eléri a típus kiképzési szakutasításában meghatározott, éjjel, bonyolult id´ójárási viszonyokra el´óírt kiképzettségi szintet.
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b) hat hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem ér´ó
id´ótartamban, akkor az érvényesség feltétele az állományilletékes parancsnok által vezetett egyéni helyreállítási
terv szerinti gyakorlati kiképzés, valamint elméleti vizsga
a légiüzemeltetési utasítás anyagából; a gyakorlati vizsgára
az a) pontban foglaltak irányadók;
c) 12 hónapot meghaladó id´ótartamban, akkor az
engedélyesnek teljes elméleti és gyakorlati vizsgát kell
tennie, valamint soron kívüli R OB vizsgálaton kell részt
vennie.
(2) Az engedély érvényességének meghosszabbításához
az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély lejártát megel´óz´ó tizenkét hónapban a
jogosított típuson légi üzemeltetési jártasságát folyamatosan fenntartotta.

Szállító repül´ógép berepül´ó másodpilóta szakszolgálati
engedély
45. §
(1) A szállító repül´ógép berepül´ó másodpilóta szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálati engedéllyel, továbbá
b) 800 óra repült id´óvel másodpilótaként.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a típus légi üzemeltetése, tekintettel a berepülési
utasításban foglaltakra,
b) a berepülésre vonatkozó el´óírások.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak berepülési feladatot kell végrehajtania, és annak adatait berepülési jegyz´ókönyvben kell rögzítenie.

43. §
A szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

44. §
(1) Ha a szakszolgálati tevékenységét az engedélyes nem
gyakorolta
a) három hónapot meghaladó és hat hónapot el nem
ér´ó id´ótartamban, akkor a szakszolgálati engedély érvényességének feltétele 2—4 m´úszerrepülés iskolakörön oktatóval, utasok nélkül, valamint 1—2 útvonalrepülés nemzetközi közforgalomban oktatóval, valamint jogosított
másodpilótával; a gyakorlati vizsgát az állományilletékes
parancsnok szervezi;

46. §
A szállító repül´ógép berepül´ó másodpilóta szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repül´ógép berepül´ó
másodpilóta és szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

47. §
(1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek a 44. § (1) bekezdés szerinti feltételeket kell
teljesítenie.
(2) Az engedély meghosszabbításának feltétele hat hónaponként legalább egy berepülési feladat végrehajtása.
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(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés és az 45. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Szállító repül´ógép gépparancsnok szakszolgálati engedély
48. §
(1) A szállító repül´ógép gépparancsnok szakszolgálati
engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik érvényes szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálati engedéllyel,
b) befejezte a parancsnoki kiképzést,
c) az adott típuson, másodpilótaként legalább 1000 óra
repült id´óvel rendelkezik, ebb´ól legalább 150 órával jobb
ülésben, továbbá 100 órával bal ülésben, oktató parancsnokkal a pályázott típuson.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból tesz:
a) a gépparancsnok hatásköre és feladatai,
b) repülésbiztonsági el´óírások, eljárások.
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b) befejezte az oktatói kiképzési programot, továbbá
c) rendelkezik az adott típuson, gépparancsnoki min´óségben legalább 300 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a típus légi üzemeltetésének sajátosságai, tekintettel
a kiképzés alatt álló pályázó el´óképzettségére is,
b) a típus üzemeltetése, repülési sajátosságai az oktató
szemszögéb´ól,
c) az oktatás és ellen´órzés módszertana.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell
lennie
a) a kiképzés alatt álló szállító repül´ógépvezet´ók repülési feladatra történ´ó felkészítésére,
b) repüléstechnikai feladat végrehajtásának bemutatására,
c) a vizsgáztató által létrehozott hibajelenségek felismerésére, azok megszüntetésére, továbbá
c) a repülési feladat elemzésére.

(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak a 42. § (3) bekezdésben foglaltakon túl számot kell adnia a parancsnoki
felkészültségér´ól, valamint a döntéshozatali képességér´ól.

52. §

49. §

A szállító repül´ógépvezet´ó oktató szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repül´ógépvezet´ó oktatói, szállító repül´ógép gépparancsnoki és szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

A szállító repül´ógép gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repül´ógép gépparancsnoki
és szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálat ellátására
jogosítja az adott légijárm´útípuson.

53. §

50. §

(1) A repülési jártasság fenntartására a 44. § (1) bekezdés irányadó.

(1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek a 44. § (1) bekezdés szerinti feltételeket kell
teljesítenie.
(2) A szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltétele — a 44. § (2) bekezdésben foglaltakon túl — az
engedély lejártát megel´óz´ó 12 hónap alatt egy hatósági
nemzetközi útvonal-ellen´órzés.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés és az 48. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

(2) A szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbítására a 44. § (2) bekezdés irányadó.

Szállító repül´ógépvezet´ó oktató szakszolgálati engedély

54. §

51. §

(1) A szállító repül´ógép berepül´ó gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
rendelkezik
a) érvényes szállító repül´ógép gépparancsnok szakszolgálati engedéllyel, továbbá
b) legalább 1500 óra repült id´óvel.

(1) A szállító repül´ógépvezet´ó oktató szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik érvényes gépparancsnoki szakszolgálati
engedéllyel,

(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés, a 48. §
(2) bekezdés és az 51. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból
tesz.

Szállító repül´ógép berepül´ó gépparancsnok szakszolgálati
engedély
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(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a típus légi üzemeltetése, tekintettel a berepülési
utasításban foglaltakra,
b) a berepülésre vonatkozó el´óírások.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak berepülési feladatot kell végrehajtania, és annak eredményét a berepülési
jegyz´ókönyvben kell rögzítenie.

55. §
A szállító repül´ógép berepül´ó gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest szállító repül´ógép berepül´ó
gépparancsnoki, szállító repül´ógép gépparancsnoki és
szállító repül´ógép másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

56. §
(1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek hat havonta legalább egy berepülési feladatot
kell teljesítenie.
(2) Az engedély érvényességének meghosszabbítására a
44. § (2) bekezdés irányadó.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés, a 48. §
(2) bekezdés és az 54. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból
tesz.

IX. Fejezet
HELIKOPTERVEZET ´Ó
SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY
Helikoptervezet´ó és helikopter-másodpilóta szakszolgálati
engedély
57. §
(1) A helikoptervezet´ó és a helikopter-másodpilóta
szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó teljesíti a 33. § (1) bekezdés szerinti feltételeket.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a 33. § (2) bekezdés
szerinti alap- és típusismereti tárgyakból, továbbá légiszállítási ismeretekb´ól tesz.
(3) A gyakorlati vizsga követelményeit a Hatóság állapítja meg, amely magába foglalja a repüléstechnikai és
navigációs felkészültség ellen´órzését.
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58. §

A helikoptervezet´ó, illetve helikopter-másodpilóta
szakszolgálati engedély az engedélyest helikoptervezet´ói,
illetve helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

59. §
(1) Ha a szakszolgálati tevékenységet az engedélyes nem
gyakorolta
a) három hónapot meghaladó és hat hónapot el nem
ér´ó id´ótartamban, akkor a szakszolgálati engedély érvényessége helyreállítása feltétele 1—2 ellen´órz´ó repülés
oktató felügyelete mellett; a gyakorlati vizsgát az állományilletékes parancsnok szervezi;
b) hat hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem ér´ó
id´ótartamban, akkor a helyreállítás feltétele az állományilletékes parancsnok által vezetett egyéni helyreállítási
terv szerinti gyakorlati kiképzés, valamint elméleti vizsga
a légiüzemeltetési utasítás anyagából; a gyakorlati vizsgát
az a) pont szerint kell teljesíteni;
c) 12 hónapot meghaladó id´ótartamban, akkor az engedélyesnek teljes kör´ú elméleti és gyakorlati vizsgát kell
tennie, valamint soron kívüli ROB vizsgálaton kell részt
vennie.
(2) A helikoptervezet´ó és helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély lejártát megel´óz´ó 12 hónapban a
repülési jártasságát folyamatosan fenntartotta, az el´óírt
repüléseket eredményesen végrehajtotta.

Helikopter berepül´ó másodpilóta szakszolgálati engedély
60. §
(1) A helikopter berepül´ó másodpilóta szakszolgálati
engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedéllyel, továbbá
b) 800 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a típus üzemeltetése, figyelemmel a berepülési utasításban foglaltakra,
b) a berepülésre vonatkozó el´óírások.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázó legyen képes:
a) a berepülési feladat megtervezésére, majd
b) annak végrehajtására hatósági berepül´ópilótával,
c) a feladat értékelésére, továbbá
d) a berepülés adatainak berepülési jegyz´ókönyvben
való rögzítésére.
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(2) Az engedély érvényességének meghosszabbítására a
35. § (2) bekezdés irányadó.

A helikopter berepül´ó másodpilóta szakszolgálati engedély az engedélyest helikopter berepül´ó másodpilóta, továbbá helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 48. § (2) bekezdés és a 57. § (2)
bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

62. §

Helikopter oktató-gépparancsnok szakszolgálati engedély

(1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek három havonta legalább egy berepülési feladatot kell teljesítenie.

66. §

(2) A helikopter berepül´ó másodpilóta szakszolgálati
engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a
szakszolgálati engedély lejártát megel´óz´ó tizenkett´ó hónapban legalább négy berepülési feladatot teljesített.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 57. § (2) bekezdés és a 60. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedély
63. §
(1) A helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes helikopter-másodpilóta szakszolgálati engedéllyel, továbbá
b) legalább 200 óra repült id´óvel, ebb´ól 50 órát az adott
típuson gyakorló gépparancsnokként kell teljesítenie.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a 48. § (2) bekezdés
szerinti tárgyakból tesz.
(3) A gyakorlati vizsga repüléstechnikai gyakorlatból,
továbbá navigációs repülési feladat megtervezéséb´ól, valamint a kérvényezett típuson a m´úszerek szerinti leszállási
man´óver végrehajtásából áll, amelynek során a pályázónak
a hatósági vizsgáztató el´ótt számot kell adnia a parancsnoki döntéshozatali képességér´ól is.

(1) A helikopter oktató-gépparancsnok szakszolgálati
engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik érvényes helikopter-gépparancsnok
szakszolgálati engedéllyel,
b) befejezte az oktatói kiképzést, továbbá
c) rendelkezik gépparancsnokként legalább 200 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a kiképzés alatt álló légijárm´úvezet´ó által elkövethet´ó hibák, azok kijavításának módjai,
b) a típus üzemeltetésének szabályai, repülési sajátosságai oktatói szempontból,
c) az oktatás és ellen´órzés módszertana.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell
lennie
a) a helikoptervezet´ói feladatok végrehajtására és bemutatására,
b) a vizsgáztató által létrehozott hibajelenségek felismerésére, azok megszüntetésére, továbbá
c) a repülési feladat elemzésére.

67. §
A helikopter oktató-gépparancsnok szakszolgálati engedély az engedélyest helikopter oktató-gépparancsnoki,
továbbá helikopter-gépparancsnoki, ezenfelül helikoptermásodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

64. §
A helikopter-gépparancsnok szakszolgálati engedély az
engedélyest helikopter-gépparancsnoki, továbbá helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az adott
típuson.

65. §
(1) Az engedélyes repülési jártasságának fenntartására
a 35. § (1) bekezdés irányadó.

68. §
(1) Az engedélyes repülési jártasságának fenntartására
a 38. § (1) bekezdés irányadó.
(2) A helikopter-oktató gépparancsnok szakszolgálati
engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a
szakszolgálati engedély lejártát megel´óz´ó tizenkét hónapban rendszeresen oktatói feladatot látott el.
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(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát az 48. § (2) bekezdés és a 66. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

Helikopter berepül´ó-gépparancsnok szakszolgálati
engedély
69. §
(1) A helikopter berepül´ó-gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes helikopter-gépparancsnok szakszolgálati
engedéllyel, továbbá
b) legalább 1000 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a típus légi üzemeltetése, figyelemmel a berepülési
utasításban foglaltakra,
b) a berepülésre vonatkozó el´óírások.
(3) A gyakorlati vizsga tartalma a berepülési feladat
a) megtervezése, majd
b) végrehajtása hatósági berepül´ópilótával,
c) értékelése, továbbá
d) adatainak berepülési jegyz´ókönyvben való rögzítése.

70. §
A helikopter berepül´ó-gépparancsnok szakszolgálati
engedély az engedélyest helikopter berepül´ó-gépparancsnoki, továbbá helikopter-gépparancsnoki, ezenfelül helikopter-másodpilóta szakszolgálat ellátására jogosítja az
adott típuson.
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X. Fejezet

FEDÉLZETI
LÖVÉSZ-HELIKOPTERVEZET ´Ó
SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY
Fedélzeti lövész-helikoptervezet´ó szakszolgálati engedély
72. §
(1) A fedélzeti lövész-helikoptervezet´ó szakszolgálati
engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik középfokú iskolai, valamint szakirányú
végzettséggel,
b) ismeri az angol nyelv´ú rádió-távbeszél´ó kifejezéseket (fónia),
c) befejezte a típusnak megfelel´ó alapképzést, továbbá
a fedélzeti lövész kiképzést,
d) rendelkezik az adott helikopter típuson legalább 30
óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból tesz:
a) I. tantárgycsoport, alapismeretek:
aa) aerodinamika,
ab) légi tájékozódás,
ac) repülésmeteorológia,
ad) repül´ó-egészségügyi ismeretek,
ae) légijog;
b) II. tantárgycsoport, típusismeret:
ba) légi üzemeltetés,
bb) légijárm´ú szerkezet és rendszer,
bc) a légijárm´útípusnak megfelel´ó alapképzés szintjéhez mérten a híradó és navigációs berendezések ismerete,
azok alkalmazásának elmélete és gyakorlata.
(3) A gyakorlati vizsga követelményeit a Hatóság állapítja meg, amely kiterjed a navigációs felkészültség ellen´órzésére is.
73. §
A fedélzeti lövész-helikoptervezet´ó szakszolgálati engedély az engedélyest a fedélzeti lövész helikoptervezet´ó
szakszolgálat ellátására jogosítja az adott típuson.

71. §
(1) A repülési jártasság fenntartása érdekében az engedélyesnek három havonta legalább egy berepülési feladatot kell végrehajtania.
(2) A helikopter berepül´ó-gépparancsnok szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a
szakszolgálati engedély lejártát megel´óz´ó tizenkett´ó hónapban legalább négy berepülési feladatot teljesített.
(3) Az engedélyes érvényességének meghosszabbításakor a pályázó elméleti vizsgát az 48. § (2) bekezdés és a
69. § (2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

74. §
(1) A repülési jártasság folyamatosságának fenntartása
érdekében az engedélyesnek tizenkét havonta legalább két
navigációs feladatot kell végrehajtania, a tizenkét hónapot
meghaladó repülési jártasság megszakítása után teljes
kör´ú elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie.
(2) A fedélzeti lövész-helikoptervezet´ó szakszolgálati
engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnoknak igazolnia kell, hogy az engedélyes az engedély lejártát megel´óz´ó tizenkét hónapban a
jártasságát folyamatosan fenntartotta.
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XI. Fejezet

FEDÉLZETI MÉRNÖKÖK, FEDÉLZETI SZEREL ´ÓK
SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYE
Fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély
75. §
(1) A fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati
engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély kérelmezése esetén rendelkezik fels´ófokú m´úszaki végzettséggel,
b) fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély kérelmezése esetén rendelkezik legalább középfokú, szakirányú, m´úszaki végzettséggel,
c) ismeri az angol nyelv´ú rádió-távbeszél´ó kifejezéseket (fónia),
d) rendelkezik kétéves földi repül´óm´úszaki üzemben
tartói szakbeosztásban szerzett gyakorlattal,
e) ismeri a légijárm´ú kiszolgálásával összefüggésben
alkalmazott szakkifejezéseket, továbbá
f) rendelkezik legalább 50 óra — oktató felügyelete
mellett teljesített — repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) I. tantárgycsoport, alapismeretek:
aa) aerodinamika,
ab) légijog,
ac) légiszállítás,
ad) repül´ó egészségügyi alapismeretek,
ae) meteorológiai és navigációs alapfogalmak;
b) II. tantárgycsoport, típusismeret:
ba) a 33. § (2) bekezdés b) pont szerinti tárgyak, továbbá
bb) repüléstechnikai kiszolgálási utasítások
ismerete.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak egy repülési feladat alatt kell számot adnia jártasságáról a fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati feladatainak ellátásában.

76. §
A fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély az engedélyest fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerel´ói szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

77. §
(1) Ha a szakszolgálati tevékenységét az engedélyes nem
gyakorolta
a) 90 napnál több és 6 hónapnál kevesebb id´ótartamban, akkor egy ellen´órz´ó repülést kell végrehajtania az
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állományilletékes parancsnok által kijelölt oktató felügyelete mellett;
b) 6 hónapnál több és 12 hónapnál kevesebb id´ótartamban, akkor a légiüzemeltetési utasításból kell vizsgát tennie, valamint egy gyakorló és egy ellen´órz´ó repülést kell
végrehajtania az állományilletékes parancsnok által kijelölt oktató felügyelete mellett;
c) 12 hónapnál több id´ótartamban, akkor teljes kör´ú
elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, valamint soron
kívüli ROB vizsgálaton kell részt vennie.
(2) A fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati
engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a
jogosított típuson az elmúlt 12 hónapban jártasságát a légi
üzemeltetésben folyamatosan fenntartotta.

Oktató fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati
engedély
78. §
(1) Az oktató fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
rendelkezik
a) érvényes fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedéllyel, továbbá
b) legalább 500 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát az oktatás és a vizsgáztatás
módszertanából tesz.
(3) A gyakorlati vizsga a feladat tervezéséb´ól és bemutatásából, az oktatott által elkövetett hibák felismeréséb´ól
és kijavításából, valamint az oktatott feladatra való felkészítéséb´ól és a végrehajtás értékeléséb´ól áll.

79. §
Az oktató fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély az engedélyest oktató fedélzeti mérnöki,
fedélzeti szerel´ói és fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerel´ói
szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

80. §
(1) A jártasság fenntartásának feltételeire a 77. § (1) bekezdés irányadók.
(2) Az engedély érvényességének meghosszabbítására a
77. § (2) bekezdés irányadó.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 75. § (2) bekezdés és a 78. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.
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Berepül´ó fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati
engedély
81. §
(1) A berepül´ó fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
teljesíti a 78. § (1) bekezdésben foglaltakat.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a berepülésre vonatkozó
el´óírásokból tesz.
(3) A pályázónak a gyakorlati vizsgán képesnek kell
lennie a légijárm´ú típus berepülési utasításában el´óírtak
végrehajtására.

82. §
A berepül´ó fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély az engedélyest berepül´ó fedélzeti mérnöki,
fedélzeti szerel´ói és fedélzeti mérnöki, fedélzeti szerel´ói
szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.
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alább 30 óra éjszakai repülés; a repülési id´ó 50 órára
csökkenthet´ó, ha a pályázó korábban szállító repül´ógépvezet´ó szakszolgálati engedéllyel rendelkezett, vagy ilyen
kiképzésben részesült.
(2) A pályázó elméleti vizsgát tesz a 33. § (2) bekezdés
szerinti tárgyakból, továbbá
a) navigációs alapismeretb´ól,
b) repülésbiztonságból és
c) légi szállításból.
(3) A gyakorlati vizsga tartalma egy nappali és egy éjszakai útvonalrepülés belföldön, majd egy útvonalrepülés
nemzetközi közforgalomban, amely során a pályázónak
bizonyítani kell jártasságát a következ´ókben:
a) a repülési navigációban és a navigátori teend´ók ellátásában,
b) látás melletti és m´úszeres repülési eljárások során,
c) a rádiónavigációs eszközök alkalmazásában,
d) a meteorológiai helyzet értékelésében,
e) a repülési eljárás megválasztásában,
f) a repülési terv elkészítésében.

85. §
83. §
(1) A jártasság fenntartása feltételeire a 77. § (1) bekezdés irányadó.
(2) A berepül´ó szakszolgálati engedély érvényességének
meghosszabbításához hat havonta legalább egy berepülési
feladatot kell végrehajtani.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 75. § (2) bekezdés és a 81. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

XII. Fejezet
FEDÉLZETI

NAVIGÁTOROK SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYE

A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély az engedélyest fedélzeti navigátori szakszolgálat ellátására jogosítja
az adott légijárm´útípuson.

86. §
(1) A jártasság fenntartásához szükséges folyamatosság
feltételeire a 35. § (1) bekezdés irányadó.
(2) A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes
parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a szakszolgálati
engedély lejártát megel´óz´ó 12 hónapban jártasságát folyamatosan fenntartotta.

Fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély

Oktató és berepül´ó fedélzeti navigátor szakszolgálati
engedély

84. §

87. §

(1) A fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik fels´ófokú iskolai vagy fels´ófokú szakmai
végzettséggel,
b) rendelkezik középfokú angol nyelvvizsgával,
c) ismeri az angol nyelv´ú rádió-távbeszél´ó kifejezéseket (fónia),
d) eredményesen befejezte a kiképzést, továbbá
e) rendelkezik legalább 100 óra, oktató felügyelete
mellett teljesített gyakorló repült id´óvel, amelyb´ól leg-

(1) Az oktató és berepül´ó fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes fedélzeti navigátor szakszolgálati engedéllyel,
b) legalább 500 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a kiképzés alatt álló személyek által elkövethet´ó
hibák és azok kijavításának módja,
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b) a típus sajátosságai és üzemeltetése,
c) az oktatás és vizsgáztatás módszertana, továbbá
d) a berepülésre vonatkozó el´óírások.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell
lennie
a) a feladat bemutatására és az oktatott által elkövetett hibák kijavítására, ideértve a navigáció különleges
eseteit is,
b) az oktatott felkészítésére a repülés el´ótti feladatára,
és a repülés után a végzett munka értékelésére,
c) a berepülési utasításban foglalt feladatok teljesítésére.
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b) meteorológiai és navigációs alapismeretek,
c) rádiólevelezési ismeretek,
d) légi üzemeltetés,
e) repül´óegészségügyi alapismeretek,
f) légijog,
g) repülési utasítások,
h) fedélzeti és földi híradó és navigációs berendezések
ismerete, azok alkalmazásának elmélete és gyakorlata.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak a nemzetközi
útvonalrepülés során kell számot adnia arról, hogy jártas
a fedélzeti rádiós szakszolgálati feladatok ellátásában.

91. §
88. §
Az oktató és berepül´ó fedélzeti navigátor szakszolgálati
engedély az engedélyest oktató és berepül´ó fedélzeti navigátori és fedélzeti navigátori szakszolgálat ellátására jogosítja az adott légijárm´útípuson.

89. §
(1) A jártasság fenntartásához szükséges, hogy az engedélyes hat hónaponként legalább egy alkalommal vegyen
részt berepülési feladat végrehajtásában.
(2) Az engedély érvényességének meghosszabbításához
az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a szakszolgálati engedélye lejártát megel´óz´ó 12 hónapban jártasságát folyamatosan fenntartotta.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 84. § (2) bekezdés és a 87. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

XIII. Fejezet
FEDÉLZETI

RÁDIÓSOK SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYE

Fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély
90. §
(1) A fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) legalább középfokú iskolai végzettséggel,
b) az angol nyelv´ú rádió-távbeszél´ó kifejezések (fónia)
ismeretével, továbbá
c) legalább 50 óra oktató felügyelete mellett teljesített
repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) elektromos berendezések ismerete,

A fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély az engedélyest fedélzeti rádiós szakszolgálat ellátására jogosítja.

92. §
(1) A szakszolgálati tevékenység hat hónapot meghaladó szüneteltetése esetén az engedélyesnek ellen´órz´ó repülési feladatot kell teljesítenie.
(2) A fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jogosított típuson
a szakszolgálati engedély lejártát megel´óz´ó 12 hónapban
jártasságát folyamatosan fenntartotta.

Oktató fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély
93. §
(1) Az oktató fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély
kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes fedélzeti rádiós szakszolgálati engedéllyel,
b) legalább 500 óra repült id´óvel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát az oktatás és vizsgáztatás
módszertanából tesz.
(3) A gyakorlati vizsgarepülésen, nemzetközi közforgalomban a pályázónak képesnek kell lennie:
a) az oktatott által elkövetett hibák felismerésére és
azok kijavítására,
b) az oktatottnak feladatra történ´ó felkészítésére, valamint
c) az oktatott teljesítményének értékelésére.

94. §
Az oktató fedélzeti rádiós szakszolgálati engedély az
engedélyest oktató fedélzeti rádiós és fedélzeti rádiós szakszolgálat ellátására jogosítja.
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95. §

97. §

(1) A fedélzeti rádiós oktató szakszolgálati engedély
folyamatosságához szükséges jártasság fenntartására a
92. § (1) bekezdés irányadó.

(1) Az oktató ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély az engedélyest oktató ejt´óerny´ós szakszolgálat ellátására jogosítja.

(2) A fedélzeti rádiós oktató szakszolgálati engedély
érvényességének meghosszabbítására a 92. § (2) bekezdés
irányadó.

(2) Az engedélyes jogosult:
a) az ejt´óerny´ós kiképzés ellen´órzésére,
b) az ejt´óerny´ók típusvizsgáinak igazolására,
c) az ejt´óerny´ós ugrásokon ugrató-parancsnoki, ugrásvezet´ói feladatok ellátására,
d) a szakellen´órzéseken a vizsgabizottság tagjaként tevékenykedni.

(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 90. § (2) bekezdés és a 93. §
(2) bekezdés szerinti tárgyakból tesz.

NEGYEDIK

RÉSZ

98. §

LÉGIKÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGG ´Ó
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
SZAKSZEMÉLYZETEK
SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYE

(1) Az oktató ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély érvényességének fenntartásához az engedélyesnek a szaktevékenysége hat hónapon túli szüneteltetése esetén min´ósít´ó-ellen´órz´ó
ugrást kell teljesítenie, valamint az ejt´óerny´ózés elmélete,
vészhelyzetek ismerete tárgyból elméleti vizsgát kell tennie.

XIV. Fejezet

(2) Az oktató ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes
parancsnok igazolja, hogy az engedélyes a jártasságát fenntartotta, vagy annak hiányában az (1) bekezdés szerinti
ugrástechnikai ellen´órzésen részt vett.

A

EJT ´ÓERNY ´ÓS

SZAKSZOLGÁLATI

ENGEDÉLY

Oktató ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély
96. §

Beugró ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély
(1) Az oktató ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) ejt´óerny´ós szaktevékenységet folytat,
b) rendelkezik legalább 300 kiképzési (katonai) ugrással.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) aerodinamikai alapismeretek,
b) ejt´óerny´ós ismeretek,
c) egészségügyi ismeretek,
d) ejt´óerny´ózés elmélete, vészhelyzetek ismerete,
e) meteorológiai alapismeretek,
f) szakutasítások ismerete,
g) biztosító készülékek, m´úszerek ismerete.
(3) A gyakorlati vizsga tartalma:
a) ejt´óerny´ók ugrásra, repülésre, teherdeszantolásra,
katapultálásra, céldobásra történ´ó felkészítése,
b) m´úszerek, eszközök, rádióberendezések üzembeállítása és alkalmazása,
c) az ejt´óerny´ós ugrás (teherdeszantolás) tervezése,
végrehajtása, értékelése, dokumentálása,
d) az ejt´óerny´ó és részei felülvizsgálatának el´óírásai,
e) ejt´óerny´ós ugrás a Hatóság által meghatározott típusú ejt´óerny´óvel.

99. §
(1) A beugró ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes oktató ejt´óerny´ós szakszolgálati engedéllyel, és
b) legalább 400 kiképzési (katonai) ugrással.
(2) A pályázó elméleti vizsgát tesz az alábbi tárgyakból:
a) aerodinamikai alapismeretek,
b) ejt´óerny´ós ismeretek,
c) egészségügyi ismeretek,
d) az ejt´óerny´ózés elmélete, vészhelyzetek ismerete,
e) a biztosító készülékek, m´úszerek ismerete,
f) meteorológiai alapismeretek,
g) szakutasítások ismerete.
(3) A gyakorlati vizsga feladatai:
a) ejt´óerny´ók ugrásra, repülésre, teherdeszantolásra,
katapultálásra, céldobásra történ´ó felkészítése,
b) m´úszerek, eszközök, rádióberendezések üzembeállítása és alkalmazása,
c) az ejt´óerny´ós ugrás (teherdeszantolás) tervezése,
végrehajtása, értékelése, dokumentálása,
d) az ejt´óerny´ó és részei felülvizsgálatának el´óírásai,
e) ejt´óerny´ós ugrás a Hatóság által meghatározott típusú ejt´óerny´óvel és feladattal.
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100. §

(1) A beugró ejt´óerny´ós szakszolgálati engedély az engedélyest beugró ejt´óerny´ós és oktató ejt´óerny´ós szakszolgálat ellátására jogosítja.
(2) Az engedélyes jogosult:
a) a gyári új és nagyjavított ejt´óerny´ók üzemeltet´ói
szint´ú, min´ósít´ó vizsgálatára, beugrás végrehajtására, valamint
b) ejt´óerny´ós szakkiképzés ellen´órzésére.

101. §
(1) Az ejt´óerny´ó beugró szakszolgálati engedély érvényességének fenntartásához az engedélyesnek szaktevékenysége hat hónapon túli szüneteltetése esetén min´ósít´óellen´órz´ó ugrást kell végrehajtania.
(2) Az ejt´óerny´ó beugró szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához az állományilletékes
parancsnok igazolja, hogy az engedélyes az engedély érvényességének lejártát megel´óz´ó 12 hónapon belül legalább
2 beugrást teljesített, ennek hiányában egy ugrástechnikai
ellen´órzésen vett részt.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbításakor
a pályázó elméleti vizsgát a 99. § (2) bekezdés szerinti
tárgyakból, továbbá a vészhelyzetek ismeretéb´ól tesz.

XV. Fejezet
LÉGIFORGALMI

IRÁNYÍTÓ SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY
Általános feltételek
102. §

Az állami célú légiközlekedésben a légiforgalmi irányító szakszolgálat ellátásához szükséges képzést az Lt.
31. §-ban foglaltaknak megfelel´óen a Z rínyi Miklós
Nemzetvédelmi E gyetem R epül´ótiszti Intézete végzi.

103. §
(1) Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) 21. életévét betöltötte,
b) fels´ófokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
c) középfokú angol nyelvvizsgát tett,
d) az angol nyelv´ú rádió-távbeszél´ó kifejezésekb´ól (fónia) sikeres vizsgát tett.
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(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) légijog,
b) polgári és katonai repülési szabályok, légiforgalmi
szolgálatok eljárásai,
c) kommunikációs és navigációs eszközök ismerete,
d) radarberendezések és a rendszerek ismerete,
e) légi navigáció,
f) meteorológia,
g) polgári és katonai légijárm´útípusok és m´úködési jellemz´óik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott ismeretekb´ól
eredményes vizsgát tett jelölteknek az önálló irányítói
tevékenység ellátásához meg kell szereznie az alábbi szakszolgálati engedélyek valamelyikét:
a) repül´ótéri irányító,
b) bevezet´ó irányító,
c) körzeti irányító.
(4) A repülésirányító feladatot ellátó pályázó szakszolgálati engedélyére a (3) bekezdés irányadó.

Repül´ótéri irányító szakszolgálati engedély
104. §
(1) A repül´ótéri irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó a kérelmet megel´óz´ó
12 hónapon belül, oktató légiforgalmi irányító felügyelete mellett legalább 300 óra szakszolgálati feladatot
teljesít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti óraszám 50%-a a Hatóság
által jóváhagyott intézményi képzés során, oktatógépes
(szimulátoros) gyakorlattal is teljesíthet´ó.
(3) A pályázó elméleti vizsgát, a 103. § (2) bekezdésben
foglaltakon túl a következ´ó tárgyakból tesz:
a) a helyi repül´ótérrend,
b) a helyi légiforgalom jellegzetességei,
c) a m´úszerrepülési szabályok szerint m´úköd´ó légijárm´úvek indulási, megközelítési és megszakított megközelítési, valamint várakozási eljárásai,
d) a látvarepülési szabályok szerint m´úköd´ó légijárm´úvek indulási, megközelítési és várakozási eljárásai,
e) a repül´ótéri irányítóegység és az együttm´úköd´ó polgári katonai légiforgalmi irányítóegységek és szolgálatok
közötti eljárások,
f) a repül´ótéri körzet földrajzi viszonyai, domborzata
és kiemelked´ó tereptárgyai,
g) a repül´ótér körzetének id´ójárási jellegzetességei,
h) a rendelkezésre álló meteorológiai információk,
azok értékelése,
i) a repül´ótéri körzetben telepített és a légiforgalmi
irányítás céljára szolgáló polgári és katonai rádió-navigációs és hírközl´ó berendezések üzemeltetési adatai és felhasználásuk szabályai,
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j) a rendelkezésre álló m´úszaki eszközök, azok kezelése
és használata szabályai,
k) az együttm´úköd´ó polgári és katonai irányító egységek irányítási eljárásai.
(4) A pályázó a gyakorlati vizsgán ad számot arról, hogy
saját oktatója felügyelete mellett képes valós forgalmi
helyzet megoldására.

105. §
A repül´ótéri irányító szakszolgálati engedély alapján az
engedélyes jogosult repül´ótéri irányító szakszolgálati feladat ellátására azon a repül´ótéren, ahol a 104. § (4) bekezdésben el´óírt gyakorlati vizsgát tette.
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h) a repül´ótéri körzetben telepített és a légiforgalmi
irányítás céljára szolgáló polgári és katonai rádiónavigációs és hírközl´ó berendezések üzemeltetési adatai és felhasználásuk rendje,
i) a rendelkezésre álló m´úszaki eszközök, azok kezelése
és használatuk szabályai,
j) a repül´ótéri körzetben alkalmazott radarirányítói eljárások,
k) a radarirányítás esetén a repül´ótéri körzetben kiadható legalacsonyabb magasságok jellemz´ó adatai,
l) a precíziós radar használatára vonatkozó eljárások
szabályai.
(3) A gyakorlati vizsgára a 104. § (4) bekezdés irányadó.

108. §
106. §
Az engedély érvényességének meghosszabbításához az
állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyesnek a megel´óz´ó 24 hónap során hat hónapnál hosszabb
folyamatos munkamegszakítása nem volt. Ha a megel´óz´ó
24 hónap során a munka folyamatos megszakításának id´ótartama meghaladta a hat hónapot, az engedélyes a 104. §
(4) bekezdés szerinti gyakorlati vizsgát tesz.

Bevezet´ó irányító szakszolgálati engedély
107. §
(1) A bevezet´ó irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) érvényes, számára legalább hat hónapja kiadott repül´ótéri irányító szakszolgálati engedéllyel, továbbá
b) a 104. § (1) bekezdés szerinti feltétellel, amelyet a
104. § (2) bekezdés szerint is teljesíthet.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) a közel körzet légi forgalmának irányítására létrehozott irányító egység feladata és irányítási szabályai,
b) a helyi légiforgalom jellegzetességei, m´úszeres indulási, megközelítési, valamint várakozási eljárások,
c) a repül´ótéri körzetben található polgári és katonai
repül´óterek, valamint az ott folyó légiforgalom jellemz´ói,
d) a bevezet´ó irányító egység és az együttm´úköd´ó polgári és katonai légiforgalmi irányító egységek közötti eljárások szabályai,
e) a repül´ótéri körzet földrajzi viszonyai, domborzata
és kiemelked´ó tereptárgyai,
f) a kutatási és mentési eljárások, a riasztás helyi eljárásai,
g) a rendelkezésre álló meteorológiai információk,
azok értékelése,

A bevezet´ó irányító szakszolgálati engedély alapján az
engedélyes jogosult a bevezet´ó eljárás- és radarirányítói feladatok ellátására azon a repül´ótéren, ahol a 107. § (3) bekezdésben el´óírt gyakorlati vizsgát tette.

109. §
Az engedély érvényességének a meghosszabbításához az
állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyesnek a megel´óz´ó 24 hónap során hat hónapnál hosszabb
folyamatos munkamegszakítása nem volt. Ha a megel´óz´ó
24 hónap során a munka folyamatos megszakításának id´ótartama meghaladta a hat hónapot, akkor az engedélyes a
107. § (3) bekezdés szerinti gyakorlati vizsgát tesz.

Körzeti irányító szakszolgálati engedély
110. §
(1) A körzeti irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó a kérelmet megel´óz´ó 12 hónapon belül, tapasztalt légiforgalmi irányító felügyelete
mellett legalább 400 óra szakszolgálati feladatot teljesít.
Az óraszám teljesítésére a 104. § (2) bekezdés is irányadó.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a 103. § (2) bekezdésben
foglaltakon túl a következ´ó tárgyakból tesz:
a) a körzet légi forgalmának irányítására létrehozott
polgári és katonai irányító szektorok, ellen´órzött légterek,
várakozási eljárások vonatkozó el´óírásai,
b) a körzet légi forgalmának jellegzetességei, a körzet
polgári és katonai repül´óterei és az ott folyó légiforgalom
jellemz´ói,
c) a körzeti irányító központ és az együttm´úköd´ó polgári és katonai légiforgalmi egységek és egyéb szolgálatok
közötti eljárások szabályai,
d) kutatási és mentési eljárások, a riasztás eljárásai,
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e) az illetékességi körzet általános id´ójárási jellemz´ói,
a rendelkezésre álló meteorológiai információk, értékelési
és felhasználási sajátosságai,
f) a rendelkezés álló m´úszaki eszközök kezelése, használatuk szabályai,
g) az illetékességi körzetben telepített és a légiforgalmi
irányítás céljára szolgáló polgári és katonai rádió-navigációs és hírközl´ó berendezések üzemeltetési adatai és felhasználásuk korlátai,
h) az együttm´úköd´ó polgári és katonai irányító egységek irányítási eljárásai,
i) az illetékességi körzetben alkalmazott radarirányítói
eljárások módszerei.
(3) A gyakorlati vizsgára a 104. § (4) bekezdés irányadó.
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tatására, illetve a vizsgázó által elkövetett hibák kijavítására,
b) egy pályázónak az irányítói tevékenység megkezdése
el´ótti feladatára történ´ó felkészítésére és a végzett munka
értékelésére.

114. §
Az oktató légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély
alapján az engedélyes jogosult
a) a feladatot megtervezni, bemutatni, oktatni, ellen´órizni és vizsgáztatni,
b) a pályázó szakmai min´ósítését elkészíteni.

111. §

115. §

A körzeti irányító szakszolgálati engedély alapján az
engedélyes jogosult körzeti irányító eljárási és radarirányítói feladatok ellátásra.

Az oktató szakszolgálati engedély érvényességének
meghosszabbítására repül´ótéri irányító esetében a 106. §,
bevezet´ó irányító esetén a 109. §, körzeti irányító esetén a
112. § irányadó.

112. §
XVI. Fejezet
Az engedély érvényességének meghosszabbításához az
állományilletékes parancsnok igazolja, hogy az engedélyesnek a megel´óz´ó 24 hónap során hat hónapnál hosszabb
folyamatos munkamegszakítása nem volt. Ha a megel´óz´ó
24 hónap során a munka folyamatos megszakításának id´ótartama meghaladta a hat hónapot, az engedélyes a 110. §
(3) bekezdés szerinti gyakorlati vizsgát tesz.

Oktató légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély
113. §
(1) Az oktató légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, legalább három év légiforgalmi
irányító szakszolgálat ellátása.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a 104. § (3) bekezdésben,
a 107. § (2) bekezdésben és a 110. § (2) bekezdésben
foglaltakon túl a következ´ó tárgyakból tesz:
a) a légiforgalmi irányítókra vonatkozó eljárások, különös tekintettel a kiképzés alatt állók által elkövethet´ó
hibákra, azok kijavítására,
b) a repülési szabályok és m´úszaki berendezések alkalmazása,
c) az oktatási és vizsgáztatási módszertan.
(3) A gyakorlati vizsgán a pályázónak képesnek kell
lennie:
a) az el´óírt légiforgalmi irányító szakszolgálati feladatok — ideértve az irányítás különleges eseteit is — bemu-

REPÜL ´ÓM ´ÚSZAKI FÖLDI
SZAKSZOLGÁLATI

SZAKSZEMÉLYZETEK
ENGEDÉLYE

Légijárm´ú szerel´ó szakszolgálati engedély
116. §
(1) Az állami célú légiközlekedésben rendszeresített
légijárm´ú szerel´ó szakszolgálati engedély megnevezései:
a) szerel´ó,
b) II. típusú min´ósít´ó,
c) I. típusú min´ósít´ó.
(2) A légijárm´ú szerel´ó szakszolgálati engedély kiadható:
a) a kategóriába sorolt légijárm´ú üzemben tartásának
jogosítására a besorolási kategória és az egyik, besorolt
légijárm´útípus megnevezésével, valamint a szakterület feltüntetésével (kategória jogosítás), vagy
b) a kategóriába nem sorolt légijárm´ú üzembentartásának jogosítására, a légijárm´ú típusa megnevezésével, valamint a szakterület feltüntetésével (típus jogosítás).

117. §
(1) A légijárm´ú szerel´ó szakszolgálati engedély az alábbi
szakterületek ellátására jogosít:
I. teljes légijárm´ú;
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II. sárkány szerkezetek és rendszerei:
a) lemezes,
b) kompozit javító,
c) szerkezet javító,
d) vezérlés berendezés,
e) futóm´ú, futókerék és fékanyag,
f) tüzel´óanyag berendezés,
g) hidraulikus berendezés,
h) magassági és kondicionáló — rendszer berendezés,
i) kényelmi és vészment´ó berendezés;
III. hajtóm´ú — motor rendszerei és segédberendezései;
IV. légijárm´ú villamos rendszerei:
a) elektromos gép,
b) elektromos berendezés,
c) akkumulátor,
d) t´úzoltó berendezés;
V. légijárm´ú m´úszerek:
a) szelencés m´úszer,
b) hajtóm´ú ellen´órz´ó m´úszer,
c) navigációs m´úszer — rendszer és pörgetty´ús m´úszer,
d) oxigénberendezés,
e) adatíró,
f) vezérl´ó rendszer,
g) számítástechnikai rendszer;
VI. légijárm´ú hírközl´ó és rádiónavigációs rendszerek:
a) rádiónavigációs berendezés,
b) rádióhírközl´ó berendezés,
c) fedélzeti hangrögzít´ó berendezés,
d) lokátorberendezés;
VII. légijárm´ú speciális berendezései:
a) célzóberendezés és rendszerei,
b) fedélzeti fegyvertechnikai berendezés,
c) függesztmények és rendszerei.
(2) A teljes légijárm´ú szakterületre jogosító szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) I. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedéllyel, vagy
b) két szakterületre jogosító II. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedéllyel.
(3) A (2) bekezdésben el´óírt feltétel teljesítése esetén a
pályázó újabb vizsgát nem tesz, kérelmére a Hatóság az
érvényes szakszolgálati engedélyt a teljes légijárm´ú szakterületre kiterjeszti.
(4) A teljes légijárm´ú szakterületre jogosító szakszolgálati engedéllyel rendelkez´ó engedélyes, a bizonylati okmányok alapján a légijárm´úvet egészében üzemképesnek min´ósítheti.
(5) A VII. szakterülethez a légijárm´ú speciális rendeltetés´ú fedélzeti fegyverberendezéseinek rendszerei, függesztményei és gyártmányai, lézer és infra érzékel´ó rendszerei, számítástechnikai egységei, valamint a katapultment´órendszer pirotechnikai eszközei tartoznak.
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(1) Típus, illetve kategória jogosítás szolgálati úton
kezdeményezhet´ó az állományilletékes parancsok javaslata alapján. A javaslatnak tartalmaznia kell a pályázó
a) személyi adatait (név, születési id´ó, anyja neve),
b) az iskolai végzettségét igazoló oklevél számát, keltét,
az oktatási intézmény pontos megjelölésével,
c) szakképzettségét,
d) jelenlegi beosztását, továbbá
e) az engedélyezni kért jogosítás megjelölését.
(2) Ha az állományilletékes parancsnok az érvényes
kategóriát egy másik kategóriára is ki akarja terjeszteni, az
új kategória els´ó típusvizsgáztatását ugyancsak a kijelölt
vizsgabizottság végzi. Minden els´ó szakterületi jogosítás
(I—VII-ig) vizsgáztatását a Hatóság által kijelölt vizsgabizottság hajtja végre.
(3) A jogosított kategórián belül megszerzett jogosítását az engedélyes egy másik, kategóriába sorolt típuson
csak akkor gyakorolhatja, ha a Hatóság által jóváhagyott
tematika alapján sikeres vizsgát tett.
(4) Kategória jogosításnál a szakszolgálati engedélybe
csak az els´ó típus kerül bejegyzésre, az állományilletékes
parancsnok azonban köteles az összes típust a kategórián
belül az engedélyes személyi anyagában nyilvántartani, és a
jogosítás fenntartásához szükséges feltételeket biztosítani.

Szerel´ó szakszolgálati engedély
119. §
(1) A szerel´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) legalább középfokú végzettséggel, továbbá
b) szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a következ´ó tárgyakból
tesz:
a) típusismeret azon szakterületen el´óírt tananyagból,
amelyre az üzemeltet´ó a pályázó részére légijárm´ú szerel´ó
szakszolgálati engedély kiadását kéri,
b) repül´ókiképzés és repül´ó harctevékenység biztosításának szabályai.
(3) Az eredményes elméleti vizsgát követ´óen a Hatóság
a pályázó részére gyakorlati id´ót határoz meg. A gyakorlati
id´ó fels´ófokú végzettség esetén 3 hónap, középfokú végzettség esetén 6 hónap. A gyakorlati id´ó alatt végzett munkáról a pályázó feladattervet készít és naplót vezet.
(4) A gyakorlati id´ó leteltével a pályázó üzemeltetési és
karbantartási ismeretek tárgyakból gyakorlati vizsgát tesz.
A vizsga keretében meg kell gy´óz´ódni a pályázó kell´ó
jártasságáról az önálló munkavégzéshez. Sikeres vizsga
esetén a vizsgajegyz´ókönyvet a kiképzési naplóval együtt a
szakszolgálati engedélykérelemhez kell csatolni.
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120. §

123. §

A szerel´ó szakszolgálati engedély alapján az engedélyes
jogosult a szakszolgálati engedélyben meghatározott típus
vagy kategória jogosításának megfelel´ó szaktevékenységet
végezni, amely kiterjed
a) az ápolás, karbantartás önálló végzésére,
b) a II. típusú vagy I. típusú min´ósít´ó szakszolgálati
engedéllyel rendelkez´ó személy irányítása és ellen´órzése
mellett történ´ó javításra, üzemeltetésre, beszabályozásra.

A II. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedély alapján az
engedélyes jogosult a szakszolgálati engedélyben meghatározott típuson vagy kategóriában a jogosításának megfelel´ó szaktevékenységet végezni, és az elvégzett munkát
min´ósíteni, amely kiterjed
a) a szerel´ó munkájának irányítására, min´ósítésére,
b) üzemeltetésre, karbantartásra, beszabályozásra, ennek irányítására, ellen´órzésére, min´ósítésére.

121. §

124. §

(1) Ha a szakszolgálati tevékenységet az engedélyes nem
gyakorolta
a) 6 hónapot meghaladó és 12 hónapot el nem ér´ó
id´ótartamban, akkor a szakszolgálati engedély érvényessége fenntartásának feltétele a gyakorlati vizsga letétele,
b) 12 hónapot meghaladó id´ótartamban, akkor az engedély érvényessége fenntartásának feltétele az elméleti és
a gyakorlati vizsga letétele.

(1) Ha az engedélyes szaktevékenységében 6 hónapnál
hosszabb folyamatos megszakítás következik be, akkor a
121. § (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(2) Az engedély érvényességének fenntartásához az üzemeltet´ónek igazolnia kell, hogy az engedélyesnek a megel´óz´ó 24 hónap során hat hónapnál hosszabb folyamatos
munkamegszakítása nem volt.

II. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedély
122. §
(1) A II. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó szakirányú fels´ófokú képesítéssel rendelkezik.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a 119. § (2) bekezdésben
foglaltakon túl a következ´ó tárgyakból tesz:
a) típusismeret azon szakterületre el´óírt tananyagból,
amelyre az állományilletékes parancsnok a pályázó részére
a II. típusú min´ósít´ó képesítést kezdeményezte,
b) a javítási, beszabályozási és min´óség ellen´órzési
munkák ismerete.
(3) A sikeres elméleti vizsgát követ´óen a Hatóság a
pályázó részére a következ´ó gyakorlati id´ót határozza meg:
a) a teljes légijárm´ú üzemképességét igazoló bizonylat
aláírásához kett´ó év,
b) a szakterületre korlátozott szakszolgálati engedély
esetén 6 hónap.
(4) A gyakorlati id´ó letelte után a pályázó üzemeltetési
és karbantartási ismeretek tárgyból gyakorlati vizsgát tesz.
Eredményes vizsga esetén a vizsgajegyz´ókönyvet a kiképzési naplóval együtt a szakszolgálati engedélykérelemhez
kell csatolni.

(2) Az engedély érvényességének meghosszabbítására a
121. § (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

I. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedély
125. §
(1) Az I. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik szakirányú
egyetemi végzettséggel.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a 122. § (2) bekezdésben
foglaltakon túl a következ´ó tárgyakból tesz:
a) típusismeret azon szakterületre el´óírt tananyagból,
amelyre az üzemeltet´ó pályázó részére I. típusú min´ósítést
kér,
b) nagyjavítási és felújítási ismeretek, min´óség ellen´órzési ismeretek.
(3) A sikeres elméleti vizsgát követ´óen a Hatóság a
pályázó részére a következ´ó gyakorlati id´ót határozza meg:
a) teljes légijárm´ú üzemképességét igazoló bizonylat
aláírásához hat hónap,
b) szakterületre korlátozott szakszolgálati engedély
esetén három hónap.
(4) A gyakorlati vizsgára a 122. § (4) bekezdés irányadó.

126. §
Az I. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedély alapján az
engedélyes jogosult a szakszolgálati engedélyben meghatározott típuson vagy kategóriában a jogosításának megfelel´ó szaktevékenységet végezni, és az elvégzett munkát
min´ósíteni, amely kiterjed
a) a szerel´ó, valamint az üzemben tartó mérnök és
javító mérnök munkájának irányítására, ellen´órzésére, min´ósítésére,
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b) a javítási, felújítási technológiai munkafolyamatok
irányítására, ellen´órzésére, min´ósítésére,
c) min´óség-ellen´órzésre.

127. §
(1) Ha az engedélyes szaktevékenységében hosszabb
idej´ú — 6, illetve 12 hónapnál több — megszakítás következik be, akkor a 121. § (1) bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni.

(2) A szakterületén legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkez´ó, a rendelet hatálybalépése napjáig a
45. életévét betölt ´ó pályázó kérelmére a Hatóság, a fels´ófokú iskolai vagy fels´ófokú szakmai végzettségi követelmény teljesítése alól végleges felmentést ad.
(3) A repült óraszámra az e rendeletben el´óírt követelmény 10%-a teljesíthet´ó a Hatóság által jóváhagyott, teljes
kör´ú repülést gyakorló berendezésen.

(2) Az engedély érvényességének meghosszabbítására a
121. § (2) bekezdés irányadó.

Ellen´óri repül´óm´úszaki szakszolgálati engedély
128. §
(1) Az ellen´óri repül´óm´úszaki szakszolgálati engedély
kiadásának feltétele, hogy a pályázó fels´ófokú szakirányú
végzettséggel rendelkezik, továbbá az is, hogy az állományilletékes parancsnok a pályázót az állami légijárm´úvek
üzemben tartásának bármely szakterületén ellen´órzési feladatra kijelölte.
(2) A pályázó elméleti vizsgát a Hatóság által — a
pályázott szakterület figyelembevételével — megállapított
tárgyakból tesz.
(3) A gyakorlati vizsga tartalma a pályázott szakterületnek megfelel´ó ellen´órzési feladat bemutatása.
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132. §
(1) A rendelet hatálybalépését követ ´ó els´ó hatósági
vizsgaid´ószak alatt a H atóság az állami repüléseket végrehajtó légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati
tevékenységét, a repülési óraszámtól függetlenül —
eredményes elméleti és gyakorlati vizsga végrehajtása
alapján — elismeri, és a szakszolgálati engedélyt kiállítja.
(2) A rendelet hatálybalépését követ´ó els´ó hatósági
vizsgaid´ószak alatt a légiközlekedési szakszemélyzet — a
rendeletben el´óírt feltételekkel rendelkez´ó — tagja a gépparancsnoki, az oktató, illetve a berepül´ó szakszolgálati
engedélyért a számára el´ófeltételként el´óírt szakszolgálati
engedély hiányában is pályázhat.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pályázó elméleti
vizsgakötelezettségére a szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbítására vonatkozó szabály az irányadó.

129. §
Az ellen´óri repül´óm´úszaki szakszolgálati engedély az
engedélyest ellen´óri szakszolgálat ellátására jogosítja.

133. §

ÖTÖDIK RÉSZ

Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélyhez kötött feladatkör 2000. január 1-jét´ól csak érvényes szakszolgálati engedély birtokában látható el.

XVII. Fejezet
Záró rendelkezések
134. §
130. §
E rendelet a kihirdetését követ´ó harmadik hónap els´ó
napján lép hatályba.

131. §
(1) Az e rendeletben el´óírt követelmények közül az
iskolai végzettség, a nyelvismeret a rendelet hatálybalépését követ´ó 24 hónapon belül is megszerezhet´ó.

A légijárm´úvön repülés közben a szakszemélyzeten kívül speciális feladatok végrehajtására, a repülési feladatot
elrendel´ó elöljáró engedélyével további személy (például
légi fényképész) is tartózkodhat. Az adott feladat végrehajtásához szükséges felkészültségért az engedélyez´ó elöljáró
felel´ós.

Szabó János s. k.,

Dr. Gógl Árpád s. k.,

honvédelmi miniszter

egészségügyi miniszter
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1. számú melléklet a 16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelethez

El´ólap
HMKATONAILÉGÜGYIHIVATAL
MoD Military Aviation Authority

SZAKSZOLGÁLATIENGEDÉLY
Military Licence
Vezetéknév:
Surname:

Hátlap a repül´óm´úszaki földi szakszemélyzetek részére
Nº 0000

Képesítés: ....................................................................................
Qualification:
Típus: ............................................................................................
Type:

3× 3
fénykép

Kategória: ....................................................................................
Category:
Hatósági Repül´óorvosi Igazolvánnyal együtt érvényes!
Valid with Flight Medical Certificate!

Keresztnév:
First name:

Érvényes: ......................................................................................
Valid until:

Rendfokozat:
Rank:

Dátum: .........................................................................................
Date of issue:

Szül. id´ó:
Date of birth:

P. H.
..........................................................
aláírás/signature

..........................................................
f´óigazgató
DG of MAA

Hátlap a légijárm´úvezet´ók, légijárm´ú személyzetek
és ejt´óerny´ósök részére

Hátlap a légiforgalmi irányítók részére

Képesítés: ....................................................................................
Qualification:

Képesítés: ....................................................................................
Qualification:

Típus: ...........................................................................................
Type:

Jogosítás: .....................................................................................
Rating:

Hatósági Repül´óorvosi Igazolvánnyal együtt érvényes!
Valid with Flight Medical Certificate!

Légtér: ..........................................................................................
Control Area:
Hatósági Repül´óorvosi Igazolvánnyal együtt érvényes!
Valid with Flight Medical Certificate!

Érvényes: .....................................................................................
Valid until:
Dátum: .........................................................................................
Date of issue:
P. H.
..........................................................
f´óigazgató
DG of MAA

Érvényes: ......................................................................................
Valid until:
Dátum: .........................................................................................
Date of issue:
P. H.
..........................................................
f´óigazgató
DG of MAA
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2. számú melléklet a 16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelethez
IDEG-ÉSELMEGYÓGYÁSZATIMEGBETEGEDÉSEK
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

1.

Schizophrenia, schizotypiás és paranoid
rendellenességek

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

Az ebben a pontban szerepl´ó betegségek esetén a szakorvosi döntést csak kórházi ideg-elmeosztályon történt részletes
kivizsgálás és gyógykezelés után lehet meghozni. Szükséges a részletes pszichológiai vizsgálat, valamint figyelembe kell venni a
közvetlen szolgálati elöljárói (a továbbiakban: parancsnoki) és az alapellátást végz´ó orvosi (a továbbiakban: orvosi) jellemzés
adatait. A döntés meghozatalához hosszmetszeti pszichés követés is szükséges. Itt ítéljük meg az acut paranoid reakciót és a
pszichogén paranoid pszichózist is.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

2.

Pszichoaktív szer használata által okozott
mentális és viselkedészavarok
1. kezelésre reagáló, szomatikus tünetek
nélkül
2. szomatikus vagy pszichés maradványtünetek esetén

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

E

E

VIII.

IX.

A

A

E

E

Itt ítéljük meg az alkohol, a különféle drogok, gyógyszerek és egyéb pszichoaktív szerek okozta pszichés elváltozást. Ehhez a
ponthoz kell sorolni a harcigázok hatása által okozott pszichés zavarokat is.
Az alkoholt rendszeres fogyasztó és narkomániás személyt vagy egyéb szenvedélybeteget a repülést´ól el kell tiltani és pszichiátriai
kivizsgálásra, illetve gyógykezelésre kell kötelezni. Az alkohol és narkománia diagnózist akkor állítjuk fel, ha a szerek élvezetének
kimutatható szomatikus és pszichés következményei vannak (neurológiai és pszichiátriai elváltozások, laboratóriumi leletek
stb.). Ha a kivizsgálás során az idült alkoholizmus vagy szenvedélybetegség bizonyítást nyer, úgy I—IX. rovat szerinti alkalmatlanságot kell kimondani. Az 1. alpont alapján csak az alkoholfogyasztás esetén hozható döntés. Annak a légijárm´úvezet´ónek és
egyéb fedélzeti személynek, akinek a szóban forgó alpont alapján a szakszolgálat folytatását engedélyezték fokozott megfigyelést
és rendszeres kontrollokat kell el´óírni. A kés´óbbi alkalmasság megállapításához is szükséges a parancsnoki és orvosi vélemény
kikérése.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

3.

Hangulatzavarok, affektív rendellenességek
1. nem ismétl´ód´ó jelleggel, jó remisszióval
2. ismétl´ód´ó hangulatzavar, pszichés
maradványtünetekkel

A

I.
B

C

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

VIII.

IX.

KLGS KLGS
E

E

Ezen pont szerint bírálandó a bipoláris affektív zavar, a mániás és depressziós epizód, az ismétl´ód´ó depressziós és perzisztáló
hangulati rendellenesség. A szakorvosi döntést részletes pszichológiai, illetve ideg-elmeosztályon történt kivizsgálás, a parancsnoki és orvosi jellemzés adatai, illetve egyéb heteroanamnesztikus adatokat is figyelembe véve kell meghozni. KLGS döntést
els´ósorban nem ismétl´ód´ó pszichogén-neurotikus depressziós állapot után lehet kimondani.
Sorszám

4.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Neuroticus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek (fóbiás és szorongásos elváltozások, stressz által létrehozott reakciók és alkalmazkodási zavarok)
1. kifejezett és súlyos neuropszichikai
zavarok
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2. mérsékelt fokú neuropszichikai zavarok
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
A KLGS
3. enyhe fokú emotionális vegetatív elégtelenség
E
E
E
KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
Ide sorolandó a szorongásos állapot, hystéria, fóbiás állapot, kényszeres betegség, neurasthenia, hypocondria és psychasthenia.
A döntéshez parancsnoki és orvosi jellemzés, valamint részletes személyiségelemzés szükséges. A neuroticus személy kivizsgálása során a bonyolult feltételek közötti emotionális reakciók, a kedvez´ótlen repülési faktorok elviselésének képessége, a
vasomotor-tónus állapotának és reaktivitásának kimutatása céljából funkcionális terheléses próbákat és pszichofiziológia
vizsgálatokat kell végezni.
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A légijárm´ú-vezet´ó és gépszemélyzet tag esetében az alkalmassági döntésnél tekintetbe kell venni az alkalmazott gyógykezelés
eredményét, a létrejött kompenzáció stabilitását a munkaképesség tényleges helyreállítási szintjét, a repülések elviselésének
képességét és a javasolt repül´ótevékenység jellegét.
Az 1. alponthoz tartozik a neurosisoknak az idegi-pszichés tevékenység jelent´ós zavaraival (a betegség tüneteinek tartós
fixációjával, fóbiákkal, kifejezett bizonytalansággal stb.) járó klinikailag kifejezett formái.
A 2. alpont azokat a mérsékelten kifejezett és a munkaképességet csökkent´ó neurotikus, astheniás és reaktív állapotokat
tartalmazza, melyek csak a repül´ótevékenység szempontjából jelent´ósek.
A 3. alponthoz tartoznak a rövid ideig tartó, múló neuroticus reakciók és astheniás állapotok, emotionális vegetatív labilitási
tünetekkel a munkaképesség meg´órzése mellett.
A vegetatív idegrendszer funkciózavarainak egyes tünetei (fokozott izolált hyperhydrosis, acrocyanosis, fokozott dermographismus stb.) neuropszichikai elváltozások hiányában nem jelenthetik a repül´óalkalmatlanság vagy korlátozás kimondását.
Reaktív állapotok és neurosisok léphetnek fel repül´óesemények és repülés közbeni balesetes helyzetek következményeként. A
repül´óeseményt átélt személyek repül´óalkalmassága megítélésénél tekintetbe kell venni a repül´óesemény létrejöttének körülményeit. Az alkalmasságról szóló döntést a repül´óesemény után a lehet´ó leghamarabb meg kell hozni. A balesetet szenvedett
szakszemélyt igen alapos pszichofiziológiai vizsgálatoknak kell alávetni.
Azon szakszemély repül´óalkalmassági elbírálásánál, akinél a repül´óesemények után neurosis vagy neuroticus reakció lépett fel,
mindenekel´ótt a megbetegedés id´ótartamát, a balesetet szenvedett további repül´ótevékenység folytatásával kapcsolatos
véleményét (motivációját) kell figyelembe venni. A pszicho-fiziológiai vizsgáló módszerekkel kimutatott rossz induviduális
pszichológiai sajátosságok esetén, melyeket negatív parancsnoki és orvosi jellemzés is meger´ósít az 1. alpont alapján minden
rovat szerint alkalmatlan megállapítást kell tenni. Az induviduális pszichológiai jellemvonások mérsékelten kedvez´ótlen
megnyilvánulásainál az alkalmassági döntést a 2. alpont szerint egyéni elbírálás alapján a repül´óbeosztás és a repült géptípus
figyelembevételével kell meghozni. A szakszolgálatra alkalmas döntés esetén fokozott orvosi és parancsnoki ellen´órzést kell
elrendelni.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

5.

Személyiségzavarok, személyiségváltozások
1. személyiségzavar ritka dekompenzációval
2. súlyos személyiségzavar ismétl´ód´ó dekompenzációkkal

A

I.
B

C

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

VIII.

IX.

KLGS KLGS
E

E

A döntéshez objektív részletes (családi, hetero) anamnézis, parancsnoki és orvosi vélemény, élettörténeti elemzés, részletes
pszichológiai (személyiség) vizsgálat, valamint intézeti megfigyelés és kivizsgálás szükséges.
Az egyéni elbírálás csak a légi utaskísér´óknél és repülésirányítóknál alkalmazható fokozott megfigyelés és rendszeres pszichológiai kontrollok mellett.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

6.

A központi idegrendszer gyulladásos betegségei (meningitisek, encephalitisek,
myelitisek, meningoencaphalitisek)
1. maradványtünetek nélkül gyógyult
2. mérsékelt maradványtünetekkel gyógyult
3. kifejezett maradványtünetekkel gyógyult

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

II.

III.

KLGS KLGS

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

Az alkalmassági döntést a kórházi kivizsgálást, gyógykezelést, illetve rehabilitációt követ´ó végállapotban kell meghozni, addig
egészségügyi szabadságot, illetve ideiglenesen alkalmatlan megállapítást kell tenni.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

7.

Koponya és agyvel´ósérülések következményei
1. pszichés zavarok, érz´ó- és mozgatórendszer funkciózavarai
2. funkcionális jelleg´ú jelentéktelen klinikai tünetek
3. klinikai tünetek, organikus károsodásra utaló jelek nélkül

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

A

A

KLGS KLGS

A

A

A

A

A

A

Az 1. alpont tartalmazza a koponya áthatoló és zárt traumáinak — a pszichikum zavaraiban, érzékelési, mozgási vagy
koordinációs zavarokban — megnyilvánuló következményeit. Ez az alpont érvényes a traumás epilepszia eseteire is. Ugyancsak
ezen alpont alapján kell elbírálni az elhúzódó postraumás astheniás állapotokat.
A 2. alponthoz tartoznak a vegetatív labilitás formájában jelentkez´ó nem kifejezett funkcionális jelleg´ú, klinikai tünetekkel járó
esetek, amelyek közepes vagy enyhe koponyatraumák következtében jönnek létre.
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A légijárm´ú-vezet´ó koponyasérülés után II—VI. rovat szerint csak a kórházi kivizsgálás után lehet alkalmas. Az érintett
személynél kötelez´óen pszichofiziológiai, neuroradiológiai, barokamrai vizsgálatokat, valamint vestibulometriás és orthostaticus
próbákat kell elvégezni.
Koponyatrauma elszenvedése után a légijárm´ú-vezet´ót gyógykezelésben kell részesíteni, azt követ´óen pedig egészségügyi
szabadságra kell küldeni. Az egészségügyi szabadság letelte után, ha szükséges ismételt vizsgálatot kell alkalmazni. A csont
hiányával járó koponyatraumákat a sebészet szerint kell megítélni.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

8.

Gerincvel´ó-sérülések következményei
1. állandó és súlyos funkciózavarok
2. jelentéktelen funkcionális jelleg´ú maradványtünetek

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Az 1. alponthoz tartoznak az érz´ó- és mozgató szférák maradandó zavarai, amelyek a repüléshez szükséges munkaképesség
elvesztését idézik el´ó.
A 2. alpont az érz´ó-, esetleg mozgató szférák kisebb jelent´óség´ú zavarait tartalmazza, amelyek mellett a repüléshez szükséges
munkaképesség megmaradhat. A vizsgált személy a II—IX. rovat szerint egyéni elbírálással alkalmas lehet, ha a kivizsgálás és
kontroll során megállapítást nyer, hogy a jelentéktelen posttraumás maradványtünetek állnak fenn.
A gerincvel´ó és a gerincoszlop traumáinak kombinálódása esetén a szakorvosi döntést a 70. pont figyelembevételével kell
meghozni.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

9.

Központi idegrendszer organikus megbetegedései
1. progrediáló jelleg´ú állandó súlyos
funkciózavar
2. jelentéktelen
maradványtünetek,
funkciózavarok nélkül

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

A

A

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Itt az organikus mentális zavarokat (dementiák, deliriumok) a központi idegrendszer szisztémás és degeneratív folyamatait a
demyelinisatios betegségeket, a cerebrovascularis megbetegedéseket, illetve a központi idegrendszer daganatos megbetegedéseit ítéljük meg.
Az 1. alpont alapján kell megítélni az agy- és gerincvel´ó progrediáló organikus megbetegedéseit (daganatok, syringomyelia, a
központi idegrendszert érint´ó szisztémás sorvadásokat, a Parkinson-kórt, dystoniákat és egyéb extrapyramidalis mozgási
rendellenességeket, a sclerosis multiplexet és egyéb disszeminált demyelinisatiókat stb.), valamint a myopathiát, myastheniát és
myotoniát. A központi idegrendszer keringészavarait (intracranialis haematoma, trombosis, embolia), valamint az agyi artériák
klinikailag kifejezett artheriosclerosisát.
A 2. alpont a központi idegrendszer jelentéktelen maradványtünetekkel gyógyult organikus megbetegedései esetén alkalmazható. Jelentéktelen maradványtünetek esetén, ha a hivatásuk gyakorlásához szükséges munkaképességük érintetlen egyes
esetekben az elsajátított típuson egyéni elbírálás alapján alkalmas döntés hozható.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

10.

Epilepsia
1. alkalmi epilepsiás roham
2. ritka rosszullét, gyógyszerrel befolyásolható forma
3. gyakori rosszullét

A

I.
B

C

E

E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

VIII.

IX.

KLGS KLGS
E
E

E
E

Ez a pont tartalmazza az epilepsia összes formáit, amelyeket gyógyintézetben megállapítottak a klinikai formától függetlenül.
Az epilepsia diagnosztikájában nagy jelent´ósége van az epilepsiás roham tanúk általi leírásának. Az epilepsia kórházi kivizsgálása
során részletes parancsnoki és orvosi jellemzést kell bekérni, minden részletre kiterjed´ó rohamleírással.
Az epilepsia diagnózisát részletes neurológiai (neuroradiológiai) és EEG vizsgálatok (terheléses és longitudinális) nélkül nem
lehet kimondani. Az EEG-n jelentkez´ó konvulzív mechanizmus igazolja a diagnózist, hiánya nem zárja ki az epilepsiát.
Sorszám

11.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

EEG anomáliák (klinikai tünetek nélkül)

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

VIII.

IX.

A

A

Ez a pont tartalmazza a különböz´ó diffuz vagy lokális meglassulásokat, hullámdiszritmiát, egyedi vagy csoportos meredek
hullámokat, esetleges tüske kisüléseket.
Ha a kiképzett légijárm´ú személyzetnél jelentkezik éves ROB vizsgálat során EEG elváltozás, úgy az érintett személyt le kell
ideiglenesen tiltani a repülésr´ól, és komplex kórházi kivizsgálásra kell utalni. A kivizsgálás során a klinikai vizsgálatokon túl el
kell végezni a különböz´ó terheléses és longitudinális (24—72 órás) EEG vizsgálatokat, különös tekintettel az alvásdeprivációs,
altatásos, esetleg hypoxiás EEG vizsgálatokra.
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Vizsgálni kell ilyen esetekben a hajózó hypoxia t´úr´óképességét, meg kell gy´óz´ódni pszichés és fizikai teljesít´óképességér´ól, rezerv
kapacitásairól (TOLT, orthostaticus próba, kerékpárergometriai terhelés, komplex pszichológiai vizsgálatok).
Amennyiben a kivizsgálás során az EEG elváltozás nem jelentkezik ismételten, a terheléses EEG-k negatívak, az egyéb
terheléses vizsgálatok megfelel´ó pszichofiziológiai tartalékokról adnak képet, úgy II. rovat szerint állapítható meg a légijárm´úvezet´ó alkalmassága. Amennyiben a kivizsgálás az EEG anomáliát meger´ósíti, úgy a döntés II—VI. rovat szerint a KLGS
alapján. Ugyanígy kell dönteni abban az esetben is, ha a kivizsgálás negatív eredményt hoz ugyan, de az EEG elváltozás két
alkalommal el´ófordul. Amennyiben az EEG anomáliával rendelkez´ó légijárm´ú-vezet´ónél alkalmi konvulzív rosszullét jelentkezik úgy a 10/1. alpont szerint kell megállapítani az alkalmasságot. EEG anomália esetében az éves ROB vizsgálatok során
kontroll EEG vizsgálatokat kell végezni.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

12.

A perifériás idegrendszer megbetegedései és sérüléseinek következményei
1. kifejezett, súlyos mozgás-, érzés- és
trophicus zavarok, valamint súlyos fájdalom syndroma vagy gyakori recidiva
2. krónikus csak ritkán fellobbanó betegségek, vagy akut megbetegedések
és traumák utáni visszamaradó nem
progrediáló tünetek, jelentéktelen
mozgás-, érzés- és trophicus zavarok

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

A

A

A

A

A

A

KLGS KLGS

Az 1. alpont tartalmazza az idegtörzsek és idegfonatok megbetegedését és traumáinak következményét amelyek az érz´ó- és
mozgatókör, illetve trophica kifejezett és maradandó zavarával járnak, valamint a perifériás idegek gyakran kiújuló vagy
gyógyulási hajlamot nem mutató krónikus megbetegedéseit.
A 2. alponthoz tartoznak a perifériás idegek sérülései és megbetegedései utáni nem progrediáló maradványtünetek, amelyek
csak enyhe zavarokat idéznek el´ó a mozgató- és érz´ókörben.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

13.

Ideggyök és plexus betegségek
1. gerincm´útét után maradványtünet, illetve funkciózavar nélkül
2. gerincm´útét után jelentéktelen maradványtünet, funkciózavar nélkül
3. tartós vezetési zavar, funkciózavarral

A

I.
B

C

E

E

E
E

E
E

II.

III.

E

E

E

E
E

E
E

E
E

IV.

V.

VI.

VII.

KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E

E
E

KLGS KLGS
E
E

VIII.

IX.

A

A

A
E

A
E

A gerinc degeneratív betegségei esetén, ha azok idegrendszeri tüneteket vagy panaszokat okoznak nem mell´ózhet´ó az intézeti
kivizsgálás. A kivizsgálás során gyöki kiesési tüneteket okozó discus herniák esetében el kell végezni a myelographiát, illetve
liquor vizsgálatot, illetve CT szükség esetén MRI vizsgálatot is. Nyaki, illetve ágyéki discus hernia esetében elektrofiziológiai
vizsgálatokkal kell a kórképet még jobban tisztázni.
Porckorongsérv m´útéti megoldását követ´óen a funkciók teljes helyreállítása után tünet- és panaszmentesség esetén az 1. alpont
szerint kell megítélni. Maradványtünetek, valamint funkciózavar esetén a 2. vagy 3. alpontok szerint kell a döntést meghozni.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

14.

Eszméletvesztéssel vagy collapsussal járó
neurocirculatios zavarok

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

VIII.

IX.

A

A

Ez a pont vonatkozik a collapsusok és öntudatlan állapotok formájában jelentkez´ó acut vasomotor zavarokra, etiológiájuktól
függetlenül.
Minden légijárm´ú-személyzettagot öntudatvesztéses állapot után, függetlenül annak kialakulási körülményeit´ól, ideiglenesen
a repülésr´ól le kell tiltani és kórházi kivizsgálásnak kell alávetni.
Orvosi és parancsnoki jellemzést kell bekérni, mely az alábbi kérdéseket kell, hogy tartalmazza: az eszméletvesztés fellépésének
ideje, helye, körülményei, minden olyan tényez´ó amely számításba jöhet a kiváltásában, az eszméletvesztés fellépésének
sajátosságai, ha repülés közben lépett fel pontosítani kell a közérzetromlás pillanatában észlelt jelenségeket, a fellépett helyzet
hatását a légijárm´ú-vezet´óre, az oxigénellátás körülményeit, a speciális véd´ófelszerelések állapotát, a kabin hermetizációt, a
repülési feladat sajátosságait, amelyek hatást gyakorolhattak a pilóta egészségi állapotára azaz a repül´óesemény kivizsgálásának
szakmai eredményeit. Továbbá a döntéshez figyelembe kell venni az utolsó ROB vizsgálat óta lezajlott betegségeket, a szolgálati
megterheléseket, a pihenési és táplálkozási rezsim adatait, káros szenvedélyeket, amelyek el´ósegíthették az eszméletvesztéses
állapot kialakulását. Az eszméletvesztéses állapot leírása, id´ótartama, esetleges traumák vagy görcsök jellege, nyelvharapás jelei,
a pupillák fényreakciója, az öntudat visszanyerési periódus leírása, végül az öntudatvesztés okának orvosi és szakmai összefoglalása. A kórházi kivizsgálás során ki kell zárni azokat a kóros állapotokat, amelyek eszméletvesztést idézhetnek el´ó (epilepsia,
hypoglycaemiás állapot, neuroendocrin zavarok, az agyi vérkeringés zavarai stb.).
Az alkalmassági elbírálást, csak a klinikai vizsgálatok eredményei, a terheléses próbák elviselésének adatai, az eszméletvesztéses
állapot okainak, a személyiség sajátos pszichológiai jegyeinek az életkor és a repül´óbeosztás gondos mérlegelése alapján lehet
elvégezni.
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Olyan betegségekben, amelyek eszméletvesztéses állapottal járnak, az esemény következtében kialakuló maradandó neuroticus
reakciók, a terhelési próbák rossz elviselése az egyéb vizsgálatok eredményeit´ól és az eszméletvesztés okaitól függetlenül
elegend´ó okként szolgálnak a minden rovat szerinti alkalmatlanság megállapítására.
Kifáradás, astheniás állapot kedvez´ótlen hatásaként fellép´ó eszméletvesztéses állapotok utáni végleges alkalmassági döntés
kimondása el´ótt egészségügyi szabadságot kell adni. Ha az orthostaticus collapsust a szervezet kifejezett, de átmeneti gyengesége következtében (pihenési rezsim megsértése, másnaposság stb.), vagy orvosi beavatkozás miatti emotionális feszültség vagy
fájdalom váltotta ki (oltás, arcüreg punctio, vérvétel stb.) a szakszolgálati munka II—VI. rovat szerint engedélyezhet´ó.
Óvatosabb megítélést igényelnek azok az eszméletvesztéses állapotok, amelyek kellemetlen emotionális hatások következtében
lépnek fel, orvosi beavatkozástól függetlenül, valamint az ismételten fellép´ó orthostaticus collapsusok. Hasonló esetben gyakran
kifejl´ódik az ilyen epizódok tudati fixációja és az önbizalom elvesztésével a repülés biztonságérzés csökkenésével társul, ami
jelent´ósen rontja a repülési feladatok sikeres végrehajtását.
Az olyan öntudatvesztések megítélésénél, amelyeket a repülések olyan extrém tényez´ói idéztek el´ó, amelyek az emberi
t´úr´óképesség határait meghaladták, a kiváltó tényez´ót vagy annak a szervezetre gyakorolt káros következményeit kell els´ósorban
figyelembe venni. Ilyen esetekben a repül´óesemények kivizsgálására vonatkozó utasítások szerint kell eljárni.
Az öntudatvesztést elszenvedett szakszemély, aki szakszolgálatra alkalmas, szigorú orvosi megfigyelésben kell részesíteni.

PSZICHOLÓGIA
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
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A

I.
B

C

15.

Repülési motiváció hiánya, repülési aversio

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

Jelölteknél a kell´ó motiváció hiánya kizáró ok. Aktív légijárm´ú személyzet tagnál — repül´óesemény, illetve psychés traumatizáló
tényez´ók által kiváltott — átmeneti aversio esetén lehet´óséget kell adni a psychés regenerálódásra (egészségügyi szabadság, aktív
terápia). A végleges döntés meghozása el´ótt alapos pszichológiai, m´úszeres, szükség esetén szimulátor- vagy reális repülés utáni
vizsgálat, illetve intézeti kivizsgálás szükséges, továbbá figyelembe kell venni a parancsnoki és orvosi jellemzések adatait is.
Sorszám

16.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Alacsony pszichofiziológiai teljesít´óképesség
1. átmeneti (ismert küls´ó körülmények
hatására)
—
—
— KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
2. tartós, illetve tendenciózus csökkenés
—
—
—
E
E
E
E
E
E
E
E
3. jelöltek: kismérték´ú csökkenés
KLGS KLGS KLGS —
—
—
—
—
—
—
—
4. jelöltek: jelent´ós csökkenés
E
E
E
—
—
—
—
—
—
—
—
A vizsgált tulajdonságok és képességek köre: a figyelem megosztási képessége, átkapcsolása, koncentrációja; szenzomotoros
koordináció; információfeldolgozó képesség; monotónia t´úrés; az el´óbbiek változása id´ódeficitben; rövidtávú vizuális memória;
kéztremor; állásbiztonság. Az elvégzend´ó vizsgálatok köre és a követelményszint az egyes kategóriák számára különböz´ó.
A kapott eredményeket komplexitásukban kell értelmezni. Az aktív szakszemélyek eredményeit értékelve figyelembe kell venni
az el´óz´ó évek vizsgálati eredményeit. Tendenciózus romlás esetén lehet´óséget kell adni az érintett személyeknek a regenerálódására (egészségügyi szabadság, illetve ideiglenes alkalmatlanság, szükség esetén aktív terápia). Ha az ismételt vizsgálat sem
hoz megfelel´ó eredményt, a 2. alpont alapján kell a döntést meghozni. Figyelembe kell venni a parancsnoki és orvosi
jellemzéseket, melyek részletesen térjenek ki a vizsgált személy szakszolgálati munkájának min´óségére és az abban észlelt
változásokra.
A 3. alpont alkalmazása esetén különféle korlátozásokat kell adni a repülésbiztonság érdekében (pl. csak kétkormányos gépre
alkalmas).
A jelöltnél, ha a vizsgálati szituáció által kiváltott stressz miatt a pszichofiziológiai teljesítmény kifejezetten lecsökkent, a 17. pont
alapján kell dönteni.

Sorszám

17.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Nem megfelel´ó pszichés adottságok
1. enyhébb eltérések
2. kifejezett eltérések

A

I.
B

C

KLGS KLGS KLGS
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Ezen pont szerint bíráljuk el a jelöltek azon pszichés tulajdonságait, amelyek nem ítélhet´ók meg jelen szabályzat ,,Ideg-elmebetegségek’’ részében foglaltak alapján (esetleg nem is tekinthet´ók kórosnak, de a repül´ó-szakszolgálati munka szempontjából
hátrányosnak és nemkívánatosnak min´ósülnek). Ide tartoznak: mentális retardáció; alacsony fokú technikai vagy m´úszeres
intelligencia; rossz verbális kifejez´óképesség; nem megfelel´ó térbeli tájékozódóképesség; melankólikus vagy flegmatikus
karakter; labilitás az érzelemvilágban és az életvitelben; alacsony stresszt´úr´ó képesség; terhelt családi anamnézis mellett
klinikailag az adott id´ópontban nem manifesztálódott, de a pszichológiai vizsgálatok alapján kimutatott schizoid, paranoid vagy
psychopathiás vonások, melyek további alakulása nem látható el´óre.
Az 1. alpont alkalmazása esetén különféle korlátozásokat kell adni a repülésbiztonság érdekében (pl. csak kétkormányos gépre
alkalmas).
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Balkezesség, latens balkezesség

A

I.
B

C

KLGS

A

A
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

Kétkezesség, (latens) balkezesség esetén a m´úszeres vizsgálatok kib´óvítend´ók: meg kell vizsgálni mindkét kézzel külön-külön
is az egyes funkciókat.
Amennyiben a jobbkezes válaszok önmagukban nem elfogadhatóak, vagy jelent´ósen rosszabbak a balkezes válaszokhoz
viszonyítva, a hangsebesség feletti repül´ógépvezet´ó jelölteknél alkalmatlan döntést kell hozni.

BELGYÓGYÁSZATI
BETEGSÉGEK
Sorszám

19.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

Jelöltek E
Kórházi ápolást nem igényl´ó, a munkaképesség ideiglenes elvesztésével járó lezaj- növendék számára az
lott heveny vagy fellángolt krónikus be- alakulatnál pihenés,
tegség, intoxikáció, m´útéti beavatkozás szabadság vagy a repülés alóli mentesítés
sérülés és trauma maradványtünetei

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Szabadság vagy repülésr´ól ideiglenesen
letiltás, földi szolgálat engedélyezésével

Ezt a pontot kell alkalmazni a betegség, trauma, m´útét következtében a munkaképesség id´óleges elvesztésekor minden esetben,
amikor a kórházi gyógykezelés után tartós pihenésre vagy szanatóriumi kezelésre van szüksége. Az egészségügyi szabadság
id´ótartamát az átvészelt betegség súlyossága és felgyógyuláshoz szükséges el´óírások szabják meg. Ismételten egészségügyi
szabadságot kell adni, ha azt az egészség helyreállítása és a repül´ómunkához való visszatérés megköveteli.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

20.

Chronicus lefolyású, ritkábban el´óforduló betegségek

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

Ez a pont tartalmazza az olyan krónikus fert´óz´ó betegségeket, amelyek nehezen gyógykezelhet´ók és recidivára hajlamosak,
valamint a krónikus endogén intoxikációnak a tápláltsági állapot intenzív romlásában, a vérképz´ó szervek funkció zavaraiban
vagy a hepatolienáris rendszer károsodásában megmutatkozó formáit. Jelentéktelen lép megnagyobbodás egyéb pathológiás
jel hiányában nem ok a vizsgáltnak a repülésr´ól történ´ó letiltására. A döntést a betegség viszonylag elhúzódó jellege, illetve a
panaszok vagy a funkciózavar tartós volta határozza meg. A betegség els´ó tüneteinek megjelenését´ól számított három hónapon
belül gyógyult panasz és tünetmentes állapot ismételt döntést nem igényel. A repül´ó alkalmasság eldöntését kórházi gyógykezelés után lehet elvégezni.
Sorszám

21.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

AIDS betegség

A

I.
B

C

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

A HIV-pozitivitás a jelöltnél és szakszolgálati személynél egyaránt repülésre való alkalmatlanságot jelent. A HIV vizsgálat
elvégzése minden éves ROB vizsgálat során kötelez´ó.
Sorszám

22.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Anyagcsere-betegségek
1. súlyos
2. enyhe

A

E
E

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

E
E
E
E
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

VIII.

IX.

E
A

E
A

Az anyagcsere-betegségek közül a leggyakrabban alimentális elhízás fordul el´ó. Az elhízás diagnózisát komplex klinikai
vizsgálatok alapján lehet felállítani, az egyéni alkati sajátosságok figyelembevételével. Az alkalmasság megállapítása az elhízás
fokától függ. Másod- és harmadfokú elhízás esetén az 1. alpont alapján az összes rovat szerint alkalmatlan. Els´ófokú alimentális
elhízásnál jó szív-érrendszeri funkció normális EKG, jó hypoxia-t´úr´óképesség (barokamrai vizsgálat) kisfokú alapanyagcsere
elváltozás esetén az alkalmasság megállapítását a jelen pont 2. alpontja alapján kell végezni: els´ó-, másodéves hallgatók
alkalmatlanok, szakszolgálati személyek, harmad- és negyedéves hallgatók alkalmasak vagy korlátozással alkalmasak szakszolgálatra (kiképzésre), a repül´óorvosi jellemzés adatainak a figyelembevételével. Els´ófokú elhízásnak a 10—30%-os, a másodfokú
elhízásnak 31—50%-os és harmadfokú elhízásnak az 51—100%-os súlytöbbletet számítjuk.
A szakszolgálat tagjánál a 10%-ot meg nem haladó testsúlyfelesleg önmagában az anyagcserezavar egyéb tünetei nélkül nem
jelenti az elhízás diagnózisát és a jelen pont alkalmazását.
A diabates mellitus a jelölt és a szakszolgálati személy repülésre való alkalmatlanságát jelenti. Kivételt csak a szénhidrát
anyagcsere zavaraiban lehet tenni. A jelöltnél csupán anamnesztikus adatok esetén is el kell végeztetni a terheléses vércukor
vizsgálatokat.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
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23.

Köszvény
1. nemrégen fennálló, remisszió állapotában lev´ó köszvény, ritka rohamok
esetén
2. ,,viscerális’’ köszvény gyakori rohamok esetén

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

E

E

II.

III.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

E

E

E

A vizsgálat során véletlenül kimutatott hyperuricaemia panaszmentes esetei az anyagcsere enyhe zavarainak tekinthet´ók.
Arthritis urica, köszvényes nephrophathia és a köszvény egyéb manifesztációja repül´ókiképzésre és repülésre való alkalmatlanságot jelent.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

24.

Az endokrin rendszer betegségei
A pajzsmirigy betegségei
1. m´útét utáni normofunctios állapot
2. struma nyomási tünetek nélkül,
euthyreosis

A

I.
B

C

E

E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

Az endokrin rendszer betegségei közül a leggyakrabban el´óforduló kórkép a hyperthyreosis, míg a többi endokrin mirigy
betegségei jóval ritkábbak. Ezen betegségek differenciált diagnosztikai vizsgálatait kórházban kell elvégezni. Hyperthyreosis
esetén végleges döntés csak a kezelés befejezése után hozható. A kezelés eredményességér´ól és tartósságáról akár hónapokig
tartó megfigyeléssel kell meggy´óz´ódni. A kezelés után ha az euthyreoid állapot fenntartható a szív-érrendszer funkcionális
állapota jó, a hypoxia-t´úr´óképesség nem csökken, a döntést a 2. alpont szerint kell meghozni. Jelöltek hyperthyreosis esetén
alkalmatlanok. Más, bármilyen fokú endokrin megbetegedésben szenved´ó személy gyógykezelés után általában szakszolgálatra
és kiképzésre alkalmatlan.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

25.

Vérképz´órendszer megbetegedései, nyirokcsomók rendszerbetegségei

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

Ez a pont a B12-vitaminhiányos és a haemolytikus anaemiákat, az agranulocytosisokat, leukozisokat, haemorrhagiás diathesiseket és a vérképz´órendszer egyéb súlyos megbetegedéseit tartalmazza. Az ezekben a megbetegedésekben szenved´ó személyt
kórházi gyógykezelésben kell részesíteni, de a gyógykezelés eredményét´ól függetlenül alkalmatlan.
Sorszám

26.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Vashiányos vérszegénység
1. enyhe formák
2. súlyos formák

A

I.
B

C
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E
E
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
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A
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A
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A
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A
E

A
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A
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A
E

Vashiány-vérszegénység fennállása esetén jelölt csak a tartós parenterális szubsztitució esetén alkalmatlan.
Sorszám

27.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Tüd´ótuberkulózis aktív formái

A

I.
B

C

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

Ezen pont alapján kell megítélni: a tüd´ótuberkulózis aktív progrediáló minden formáját, amely cavernával jár; a tüd´ótuberkulózis bacilus ürítéssel járó minden formáját, a fistulával járó brochadenitiseket és a brochusok tuberculoticus elváltozásait; a
tüd´ó, a pleura, a mellkasi nyirokcsomók mérsékelt tüneteket okozó abacillaris formáit, amelyek röntgenológiailag kifejezett
aktivitást mutatnak; az aktivitást nem mutató tbc-s folyamatokat, ha azok következményeként légzési, keringési zavarok léptek
fel, valamint a közelmúltban még aktivitást mutató gyógyult tuberculosis minden formáját; a lobectomia, segmentectomia,
pneumectomia utáni állapotok stb. a tuberculosis felsorolt bármely formájában szenved´ó légijárm´ú személyzet tagot kórházi
gyógykezelésben kell részesíteni speciális intézetben vagy szanatóriumban. A szanatóriumi gyógykezelés idejére egészségügyi
szabadságot kell biztosítani.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

28.

Tartósan compensalt tüd´ó és mellhártya
tbc functionális zavarok nélkül

E

E

E

II.

E

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E ponthoz tartozik az inaktív tüd´ótuberkulózis körülhatárolt kisgócú, a tüd´ócsúcsban és a subclavicularis térben elhelyezked´ó,
valamint a klinikai gyógyulás után fennmaradó elmeszesedett fibroticus pleura elváltozásai.
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A repül´óalkalmasság elbírálásánál az alábbiakat kell figyelembe venni:
— a tuberkulotikus folyamat körülhatárolt jellege féloldali lokalizációja;
— a tüd´ó-, szív-, légzésfunkció-zavar hiánya;
— a tápláltsági zavarok hiánya;
— három évnél nem kevesebb id´ótartamú negatív köpetlelet;
— három évnél nem kevesebb id´ótartamú aktivitást kizáró radiológiai lelet.
Egyes esetekben, mikor a röntgennel kimutatott gócos tüd´óelváltozást nem kísérik a tuberkulótikus folyamat aktivitását mutató
egyéb jelek, vagy a bevezetett specifikus terápia hatására a folyamat visszafejl´ódik, fibrotizálódik a repül´óalkalmasság negatív
leletek alapján a kezelés után egy évvel engedélyezhet´ó. Egyes elmeszesedett gócok nem szolgálnak alapul a pont alkalmazására
és nem kontraindikálják a tanintézeti beiskolázást és a repül´ómunkát.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

29.

Tüd´ó, légutak és mellhártya idült, nem
specifikus megbetegedései
1. a szervek kifejezett m´úködési zavaraival
2. m´úködési zavarok nélkül vagy jelentéktelen m´úködési zavarral

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

A

A

A

A

A
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E pont alapján kell megítélni a tüd´ó krónikus, nem specifikus eredet´ú lezajlott heveny megbetegedéseinek maradványtüneteit,
ugyancsak a légutak, a pleura nem tuberkulotikus eredet´ú megbetegedéseit és azok maradványtüneteit.
Az 1. alponthoz tartoznak a légutak kifejezett funkciózavaraival járó krónikus megbetegedései (kifejezett tüd´ó emphysema,
diffus tüd´ófibrosis, brocnhiectasia, a tüd´ók gennyes megbetegedései, az asthma brochiale minden formája, makacs bronchitisek), a tüd´ó, a légutak, a pleura sérüléseinek és traumáinak a következményei, a légutakon végrehajtott sebészeti beavatkozások
következményei (pneumothorax, a spontán is, a pleura kiterjedt összenövései, a gennyes tüd´ófolyamatok nem záruló sipolyai,
féltüd´ó, lebenyeltávolítás), idegentestek (fémszilánkok, lövedékek) a tüd´ószövetben a hilusokban, a nagyerek közelében.
A 2. alponthoz tartoznak a tüd´ó, a légutak, a pleura krónikus betegségei, elviselt akut betegségei után visszamaradó jelenségek,
valamint a légutak sérüléseinek a következményei, ha azok nem váltottak ki jelent´ós funkciókárosodást (a krónikus bronchitisek
enyhe formái a tüd´óemphysema kezdeti formája nem kiterjed tüd´ófibrosis, lezajlott pleuritis utáni elváltozások).
Az a szakszolgálati személy, akinél a lezajlott pleuritis után csak jelentéktelen maradványtünet (összenövés, letapadás)
észlelhet´ó — ha légzésfunkció nem károsodott, korlátozás nélkül alkalmas.
Akinél a pleuro-pericaedialis összenövések észlelhet´ók szuperszónikus repül´ógépekre történ´ó alkalmasság elbírálásánál igen
óvatosan kell eljárni. Az alkalmassági elbírálást csak kórházi kivizsgálás után lehet végrehajtani.
A spontán pneumothoraxot elszenvedett légijárm´ú-vezet´ó az 1. alpont alapján általában alkalmatlan. Egyes esetekben ha a
légmell gyakorlatilag egészséges személyeknél lép fel — egy alkalommal szöv´ódmény nem kíséri konzervatív kezelésre gyógyul —, a gyógykezelés befejezése után egészségügyi szabadságot kell adni. H a az egészségügyi szabadság letelte után elvégzett
kórházi kivizsgálás (ismételt summatios mellkas felvétel) nem mutat ki kóros eltérést, jó az 5500 m-es hypoxia-t´úr´óképesség, a
szakszolgálat szállító gépeken vagy kétkormányos helikoptereken engedélyezhet´ó a repülés a 2. alpont alapján.
Exogén inger által kiváltott (dohányzás) enyhe bronchitis amennyiben nem kíséri a légzésfunkció károsodása, nem jelenti ezen
pont alkalmazásának szükségességét és nem kell korlátozni sem a szakszolgálatot, sem a tanintézeti beiskolázást.
Sorszám

30.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Coronaria artéria betegség
1. jelent´ós
2. minimális

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
E
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Egyéni elbírálás szerint az engedély megadható, ha coronarographiával az occlusio mértéke 10—40% között van egyik
coronarián. Alkalmatlanságot kell megállapítani minimális coronarai betegség esetén is, ha bal Tawaraszár block, WPW,
sustanined SVP vagy mitrális prolapsus jelentkezik. A részletes kivizsgálást minden évben meg kell ismételni. Évenként kell
elvégezni a spirocardio-ergometria, a szív ultrahang vizsgálatot, a Holter monitorozást és a Tl-201 szívizom scintigrahiát.
Gyógyszeres kezelés szükségessége alkalmatlanságot jelent. A sebészi kezelés, mint a PTCA, az endarterectomia vagy a
coronaria bypass szintén kizáró tényez´ók.
Sorszám

31.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

Hypertonia
1. makacs hypertonia
2. gyógyszer nélkül rendezhet´ó forma
3. gyógyszerrel rendezhet´ó forma
4. secunder hypertonia

E
E
E
E

E
E
E
E

E
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

E
A
E
E

E
A
E
E

E
A
E
E

E
A
E
E

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
E
A
A
A
A
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E
E
E
E

ad 2. H a célszerveken károsodás nem észlelhet´ó és a hypertonia diétával és/vagy testgyakorlatokkal rendezhet´ó, akkor
repülésre alkalmas. Eseti mérésekkel és évenként 24 órás ABPM-el ellen´órizni kell a vérnyomást.
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ad 3. Gyógyszeres kezelést igényl´ó esetben, ha a vérnyomás béta blokkolóval, vízhajtóval és ACE-gátlóval rendezhet´ó alkalmas
lehet. Pszichofiziológiai vizsgálatok és 24 órás ABPM elvégzése szükséges a gyógyszerelés bevezetése után 1 hónappal, miel´ótt
az alkalmasságot kimondjuk. A hypertoniát eseti vérnyomás mérés adatai alapján 24 órás ABPM-el kell igazolni és a gyógyszer
hatását rendszeresen ellen´órizni.
ad 4. Szekunder hypertonia alkalmatlanságot jelent. Amennyiben a kiváltó okot sikerül rendezni, és még nem alakult ki
szervkárosodás, valamint a vérnyomás normalizálódik, a repülés az alapbetegségt´ól függ´óen engedélyezhet´ó.
Az életkortól függetlenül az emelkedett vérnyomás csökkenti a várható élettartamot. Ezért norm. értéknek a nappali 140/90
Hgmm, éjszakai norm. értéknek a 120/80 Hgmm értéket fogadjuk el. ABPM-el a norm. értéket meghaladó vérnyomás nem
lehet több, mint az összes mért érték 30%-a. Az értékeléskor minimum 60 ABPM vérnyomás adatra van szükség.
Sorszám

32.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Hypotonia
1. tünetmentes
2. tünetekkel járó

A
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B

C

A
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A
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A
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III.
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VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

ad 1. H a a tensio = < 100/60 H gmm, de tüneteket nem okoz, a terheléses próbákat jól t´úri, alkalmas.
ad 2. H a a tensio = < 90/50 H gmm, alkalmatlannak kell nyilvánítani. H a az alacsony tensio mellett egyéb vasomotoros tünet
is jelentkezik (izzadás, tachycardia), és/vagy az orthostatikus próbát rosszul t´úri, alkalmatlan. A döntés el´ótt intercurrens
vasolabilitást okozó betegséget ki kell zárni!
Sorszám

33.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Mitralis stenosis
1. enyhe eset
2. kp. súlyos, súlyos
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I.
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C

E
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E
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E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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ad 1. H a a billenty´ú hajlékony, a sz´úkület minimális, az EKG-n nincsenek pitvari terhelésre utaló jelek, echocardiographiával
a bal pitvar mérete normális, nincsenek tünetek és nincs arritmia, az alkalmasság megállapítható. Nyitott vagy zárt comissurotomia után minden rovat szerint alkalmatlan. Évente 24 órás Holter EKG monitorozás, terheléses EKG, Doppler echocardiopgraphia szükséges.
Sorszám

34.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Mitralis regurgitacio
1. enyhe eset
2. kp. súlyos és súlyos eset
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E
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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E
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ad 1. H a a billenty´ú vékony, nem párosul mitrális stenosissal, vagy köt´ószöveti betegséggel, normális a bal pitvar mérete, nincs
a háttérben coronaria betegség és kizáró mérték´ú arritmia egyéni elbírálás alkalmazandó. Évenkénti Holter EKG és Doppler
ultrahang szükséges.
Sorszám

35.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Mitralis prolapsus (MVP)
1. enyhe esetben
2. kp. súlyos, súlyos esetben
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E
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IX.

A
A
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ad 1. Enyhe esetben, ha nincsenek panaszok, a billenty´ú csúcsa a záródáskor a bal kamra felé néz, a billenty´ú vékony, a családban
nem volt hirtelen halál, a bal kamra és bal pitvar méretei normálisak, nincs tendencia szignifikáns arritmiára és a terhelési
kapacitás jó, az egyéni elbírálás elve alkalmazható. MVP, amely non-sustained supraventricularis tachycardiával együtt fordul
el´ó, alkalmatlanságot jelent minden rovat szerint. Rendszeres Holter EKG szükséges a ritmuszavarok felderítésére és Doppler
echocardiographia a prolapsus és regurgitació mértékének megállapítására. Megnyúlt QT id´ó, illetve inferolateralis ST eltérések
esetén I—VII. rovat szerint alkalmatlan.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

36.

Bicuspidalis aorta billenty´ú/aorta stenosis
1. bicuspidalis billenty´ú
2. enyhe esetben
3. szignifikáns stenosis
4. m´útéti korrekció után
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IX.
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ad 1. H a a billenty´ú vékony és egyéb eltérés a kivizsgálás során nem derül ki alkalmas.
ad 2. Aorta stenosis enyhe esetében ha a gradiens = < 20 H gmm, a szívméretei rtg-vel és ultrahanggal is normálisak az aorta
billenty´ú nyitódása = >15 mm, alkalmas döntés hozható.
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Sorszám

37.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Aorta regurgitació/insufficiencia
1. enyhe esetben
2. szignifikáns regurgitació

E
E
E
E
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ad 1. Amennyiben tünetmentes a bal kamra ultrahang vizsgálattal nem tágabb, jó a bal kamra funkció, a bal kamrai systolés
volumen 25%-át nem haladja meg a regurgitáló vérmennyiség, az alkalmasság megadható.
ad 2. H a regurgitált mennyiség szignifikáns, nagyobb mint a bal kamrai systolés volumen 25%-a, a dyastolés nyomás kisebb
mint 65 Hgmm, a pulsus nyomás nagyobb mint 55 Hgmm, a bal kamra tágult. A kardiológia státus tisztázása és évente
kivizsgálása szükséges. Köt´ószöveti betegség, Marfan sy. kizárandó.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

38.

Egyéb billenty´ú betegségek
1. fiziológiás tricusp és pulm. regurgitáció
2. pulm. tricusp stenosis
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B
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VIII.

IX.
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ad 1. Tünetmentes esetben, ha a billenty´ú vékony, a regurgitáció kisfokú és egyéb betegség nincs a háttérben, engedélyezhet´ó
a repülés.
ad 2. Az engedély megadható a fenti rovatokban, ha a stenosis kisfokú, a jobb szívfél méretei normálisak, tünetek nincsenek.
Évenkénti Holter EKG és Doppler szív ultrahang szükséges.
Sorszám

39.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Supraventricularis tachycardia
1. tünetmentes
2. tünetekkel járó
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E
E
KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ad 1. Alkalmas döntés hozható, ha tünetmentes (a palpitáció önállóan még nem kizáró ok), a single, ha non sustained és nincs
a háttérben szívbetegség. IV—IX. rovat szerinti alkalmasságot egyéni elbírálás alapján kell eldönteni, ha a SVT mellett
enyhe = < 40% coronaria sz´úkület is jelen van.
ad 2. H a a palpitáción kívül egyéb tünet is van, ha reccural, ha sustained, ha szívbetegség áll a háttérben.
Részletes kivizsgálás szükséges, amely tartalmazza a pajzsmirigy vizsgálatot, echocardiographiát, terheléses EKG vizsgálatot,
Tallium scintigraphiát és három alkalommal 1 hónapos id´óközökkel 24 órás Holter monitorozást. Ezek pozitivitása esetén
coronarographia indokolt.
Sorszám

40.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Pitvari fibrilláció/flattern
1. egyszeri
2. reccuráló
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ad 1. Non sustained vagy egyszeri sustained epizód esetén a korlátozás nélküli alkalmassághoz új vizsgálatot kell végezni, hogy
nincs-e a háttérben szívbetegség. A kivizsgálásnak tartalmaznia kell a pajzsmirigy vizsgálatot, a kerékpárergometriás terhelést,
havonként ismétléssel, három alkalommal 24 órás Holter monitorozást, echocardiographiás vizsgálatot (szükség esetén TEE)
a pitvari trombus kizárására. A cardioversio vagy rövid ideig tartó gyógyszeres kezelés esetén is megadható az alkalmasság.
Sorszám

41.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Kamrai tachycardia
1. tünetmentes, egyszeri
2. visszatér´ó, tünetekkel járó

E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ad 1. A rovatában alkalmas lehet, hacsak egyszeri tünetmentes nomotop kamrai tachycardiáról volt szó és a háttérben nincs
egyéb szívbetegség.
ad 2. A visszatér´ó multifocalis tünetekkel járó szívbetegség okozta R on T jelenséget mutató couplettel járó kamrai tachycardia
esetén alkalmatlan. Részletes kardiológiai és belgyógyászati kivizsgálás szükséges majd terheléses vizsgálat, echocardiographia
és havonta Holter vizsgálat 3 alkalommal.
Sorszám

42.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Pre-excitaciós syndroma
1. WPW pattern SVT nélkül
2. WPW pattern SVT-vel

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
E
E
A
A
A
A
A
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Hat hónappal az accessoricus köteg radiofrekvenciás ablatioja után a repülési engedély megadható, ha a paciens tünetmentes
és a teljes elektrofiziológiai kivizsgálás normál eredményt ad, és arritmia nem provokálható. HCM-et és Ebstein anomáliát ki
kell zárni. Egyéb ablatios módszer nem fogadható el.
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Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

43.

Atriventricularis vezetési zavar
1. I. fokú AV block, II. fokú AV block
Mobitz I.
2. II. (Mobitz II.) block
3. III. fokú AV block

A

I.
B

C

II.

III.

1998/96. szám
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I. fokú AV block esetén a kivizsgálásnak tartalmaznia kell a ritmus analízist terhelés alatt. Ha a block javul, vagy megsz´únik, a
frekvencia emelkedésekor, további vizsgálat nem szükséges. Ha a terhelésre adott adequat frekvencia válasz ellenére a block
nem változik, teljes kivizsgálás kell, amely tartalmazza a terheléses kerékpár ergometriát, a Holter EKG-t. Ha a vizsgálatok
eredménye normál, nem szükséges további vizsgálat. Ha nem normál, vagy II. fokú block, vagy komplett block, vagy bal posterior
hemiblock áll fenn, részletes kardiológiai kivizsgálás indokolt. Ha pacemaker szükséges, nem alkalmas a repülésre.
Sorszám

44.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Intraventricularis vezetési zavar
1. bal Tawara szár blokk (LBBB)
2. jobb Tawara szár blokk (R BBB)

E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
A
A
E
E
E
KLGS KLGS
A
A
A KLGS
A
A
ad 1—2. Az engedély megadható abban az esetben, ha a LBBB, a RBBB vagy a bal els´ó (LAH) vagy hátsó hemiblock (LPH)
hátterében nem áll artéria coronária betegség. Kivizsgálás kell, ha a LBBB, RBBB, LAH, LAP az utolsó EKG óta jelent meg
az EKG-n (Enchocardiographia, Tl-201 szívizom scintigraphia). Ha normál érték´ú eredményt kapunk, további vizsgálat nem
szükséges. Ha a LAH lassan évek alatt progrediálva alakult ki nem szükséges a kivizsgálás. Ha kóros eredményt kapunk,
coronarographia szükséges.
Sorszám

45.

Sorszám

46.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Egyéb arritmiák, neurocirculatoricus
dystonia cardialis formája
1. kifejezett klinikai tünetekkel, illetve
functionális zavarral
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2. átmeneti anomáliák jó functionális állapottal
E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A paciensek sinus pausával (>2,5 sec), single vagy paired korai pitvari kontrakcióval (PAC), single vagy páros junctionális korai
ütéssel, supraventrikuláris korai ütéssel, idioventrikuláris ritmussal, egygócú kamrai ES-ekkel (PVC), többgócú PVC-kel, vagy
fúziós PVC-kel Holter monitorozásra kerülnek. Ha normál, akkor megtartható a repülésben.
Ha a Holter monitorozás alkalmával párokat, vagy gyakori ectopiás ütést látunk (az összes ütés >1%-a, vagy az egy óra alatti
ütések >25%-a) helyben echocardiográfiát és treadmill tesztet kell végezni. Ha az ectopiás ütések száma több, mint az összes
ütés 10%-a, vagy több mint az egy órai ütések 25%-a, vagy 10-nél több pár jelentkezik 24 óra alatt részletes cardiologiai
vizsgálatot kell végezni.
A gyógyszeres kezelés vagy pacemeaker nem egyeztethet´ó össze a repüléssel.
A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Kóros kardiális functiós teszt
1. rossz EKG válasz
2. rossz fizikai kondició

E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS —
—
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS —
—
A rossz terhelhet´óséget a kerékpár-ergometriás vagy spirocardioergometriás terhelés során állapítjuk meg kétféle megközelítés
alapján:
a) Olyan EKG elváltozás vagy patológiás vérnyomás reakció állapítható meg, amely a terhelés megszakítását indokolja. Ebben
az esetben a cardiovasculáris zavar okát további vizsgálatokkat (echocardiográfia, POP, TOLT, Tl-201 scintigráfia, coronarográfia) tisztázzák, majd a diagnozis birtokában adequát terápiát alkalmaznak. Ha a megbetegedés önmagában nem oka
a repülésr´ól való letiltásnak, a terheléses vizsgálat megismétlése után lehet a repül´óalkalmasságot véleményezni.
b) Igen rossz fizikai kondició állapítható meg, amelynek alapja az átlag (2.0) alatti w/kg érték, a vizsgálat fizikai kondicionálás,
testsúlycsökkentés után megismételhet´ó.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

47.

Alkalmassági döntést igényl´ó EKG eltérések a barokamrai vizsgálat során
1. ,,T’’ hullám inverzio
2. szignifikáns ,,ST’’ eleváció/depresszió

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS —
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS —
ad 1. Fokozott oxigénfegyelem mellett repül´ó munkára a II—IX. rovat szerint alkalmas lehet.
ad 2. R észletes belgyógyászati és kardiológiai kivizsgálás szükséges. H ypoxiás preacullapsus vagy collapsus ideiglenesen
alkalmatlanságot jelent, kivizsgálás és kezelés után dönthet´ó el az alkalmasság. A 2000 m feletti ugrást végrehajtó ejt´óerny´ós
állománynál 5500 m 15’ barokamrai vizsgálatot kell végezni.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

48.

Pericardiális folyadékgyülem (PF)
1. idiopátiás pericardiális folyadékgyülem
2. secunder pericardiális folyadékgyülem

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

ad 1. Amennyiben a PF mennyisége nem befolyásolja a szív m´úködését, a háttérben kóroki tényez´ó nem deríthet´ó fel, a
laboratóriumi és a terheléses vizsgálatok eredményei normálisak, a PF mennyisége nem növekszik és <10 mm, az engedély
megadható.
ad 2. Katapultálás után a PF megjelenésére lehet számítani. Ez azonban fokozatosan csökken. Ilyen esetekben nem kell az
egyéni elbírálás elvét alkalmazni. Szintén nem kell az egyéni elbírálás elvét alkalmazni, ha az acut episod után 6 hónap eltelt,
nincs visszaesés és nincs következmény. Secunder pericarditis esetén az állásfoglalást a kiváltó betegség határozza meg.
Cardiológiai vizsgálat szükséges köt´ószöveti betegség, acut myocardialis infarctus, egyéb betegség és neoplazma kizárására. A
vizsgálatnak echocardiográfiát tartalmaznia kell, hogy ki lehessen zárni a következményeket, mint a pericardiális folyadékot és
constrictiv pericarditist.

Sorszám

49.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

Cardiomyopathia
minden formája (DCM, HCM, RCM)

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

A cardiomyopathia progresszíven szívelégtelenség felé haladó betegség, ezért felismerése után a kezelést el kell kezdeni.

Sorszám

50.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Pitvari septum defektus (ASD)
1. meglév´ó ASD
2. m´útéttel korrigált ASD

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

E
E

E
E

E
E

E
E

VI.

VII.

E
E
KLGS KLGS

VIII.

IX.

E
A

E
A

ad 2. Abban az esetben mondható ki az alkalmasság, ha a szívüregek norm. méret´úek, jó a terheléses kapacitás, a szakszemélyzet tagja panaszmentes. A Holteren nincs kizárást maga után vonó ritmuszavar. Kardiológiai konzultáció szükséges, terheléses
vizsgálattal, echocardiográfiával és Holter monitorizálással.

Sorszám

51.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

Kamrai septum defektus (VSD)
1. enyhe esetben
2. súlyos esetben vagy m´útét után

I.
B

C

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

VIII.

IX.

KLGS KLGS
E
E

Kisfokú, shunttel járó haemodinamikai zavart nem okozó kamrai septum-defektus, amennyiben a terheléses próbákat jól t´úri,
malignusritmuszavara nincs és panaszmentes, VIII—IX. rovat szerint egyéni elbírálással alkalmas.

Sorszám

52.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

Ductus Botalli persistens sebészi zárás
után
KLGS KLGS KLGS

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

Amennyiben a jobb szívfél már károsodott, az engedély nem adható meg! II—III. rovat szerinti alkalmassághoz a TOLT próba
is szükséges.

Sorszám

53.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Coarctatio aortae
1. meglév´ó coarctatio
2. m´útéttel rendezve

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

E
E
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

VIII.

IX.

E
A

E
A

ad 2. Feltéve, ha a terheléses kapacitás jó, a TOLT próbán nincs eltérés ! A vérnyomás a 24 órás ABPM-el normál érték´ú. A
nyugalmi és a terheléses vérnyomás jó.

6022

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

54.

Hasüregi szervek krónikus megbetegedései, valamint azok sérülései és m´útétei
utáni maradványtünetek esetén
1. az általános állapot romlásával járó
funkciózavarok vagy kiújulásra való
hajlam esetén
2. az általános állapot romlásával nem
járó jelentéktelen funkciózavarok esetén

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

A hasiszervek krónikus megbetegedéseiben szenved´ó személyek alkalmasságát csak kórházi kivizsgálás során felállított klinikai
diagnózis alapján lehet meghozni és természetesen a szükséges gyógykezelés után. Az alkalmasság megállapításánál gyakran
nem a morfológiai elváltozások jellegét, hanem a funkcionális zavarok mértékét is a vizsgált személy sajátos munkafeltételei
mellett a kompenzáció lehet´óségeit kell figyelembe venni.
Minden légijárm´ú-vezet´ó jelölt esetén kizáró okot jelent az anamnézisben szerepl´ó krónikus vagy recidivára hajlamos tápcsatorna betegség. A jelöltet és az els´ó- és másodéves hallgatót, ha náluk a gyomor-bélrendszer krónikus megbetegedése lép fel,
repül´ókiképzésre alkalmatlannak kell ítélni, az emésztési zavarok fokától függetlenül.
Az aktív légijárm´ú-vezet´óknél és a szakszemélyzet tagjainál a krónikus emészt´ószervi betegség egyéni elbírálásánál a következ´óket kell alapul venni: a gyógykezelés eredményessége és tartóssága, a betegség súlyossága és recidiva hajlama, a funkcionális
állapot, a fizikai kondició, a munkavégz´óképesség, a feladatkör és munkakörülmények.
A nyel´ócs´ó diverticulumok: els´ósorban röntgen vizsgálattal igazoljuk. A sok panaszt okozó, nagyméret´ú, a nyel´ócs´ó bennéket
visszatartó diverticulumok a jelöltnél alkalmatlanságot jelent. A légijárm´ú-vezet´ónél egyéni elbírálást kell alkalmazni. Itt
említend´ó a rekeszsérv is melyet els´ósorban röntgen vizsgálat igazolhat. Véletlenül felfedezett tünetmentes rekeszsérv külön
döntést nem igényel. Sok panaszt okozó, rejtett vérzés következtében vashiányt, illetve vérszegénységet okozó rekeszsérv esete
jelöltnél alkalmatlanságot jelent, a hivatásos állomány repülési alkalmassága kórházi kivizsgálás és kezelés után egyéni elbírálás
alapján dönthet´ó el.
A nyel´ócs´ó gyulladásos megbetegedéseinek stádiumait nyel´ócs´ótükrözéses vizsgálattal lehet eldönteni. Ennek eredményét,
valamint a fájdalom és nyelési zavar fokát egybe vetve kell megállapítani az alkalmasságot. Heveny nyel´ócs´ó gyulladás után
egészségügyi szabadság, idült nyel´ócs´ó gyulladás után alkalmasság megállapítás szükséges. Sz´úkülettel járó hegesedés repülésre
való alkalmatlanságot jelent.
A ,,reflux’’-nyel´ócs´ó gyulladást nyel´ócs´ó tükrözéssel igazoljuk és a látott elváltozások, valamint a panaszok súlyossága szerint
döntünk az alkalmasságról. A nyel´ócs´ó fekélyeinek prognózisa sokkal komolyabb mint a gyomor- vagy nyombélfekélyé,
els´ósorban a várható szöv´ódmények miatt, ezért jelölteknél, illetve hallgatóknál minden esetben, a szakszolgálati személyeknél
ismételt kiújulások esetén alkalmatlan megállapítást kell tenni.
Fekélybetegség esetén (ulcus, vagy erosio pylori, ventriculi, duodeni, gastrointestinale, ulcus pepticum) egyéni elbírálás
alkalmazható negatív gastroscopos lelet és széklet Weber vizsgálatok negatívitása esetén. Ezen személyek gondozásba vétele
szükséges, ezért az alapellátásban (csapatnál) 3 havonta széklet Weber kontroll, az éves ROB vizsgálat alkalmával gastroscopia
elvégzése kötelez´ó. Fekélybetegség esetén alkalmatlanság csak gyakori recidiva, szöv´ódmények (perforátiók, vérzés, nagyfokú
hegesedés), rossz általános állapot esetén állapítható meg.
Szövettanilag igazolt zsírmáj esetében hosszabb egészségügyi szabadság majd megismételt vizsgálatok szükségesek, csak ezek
eredményei alapján lehet az alkalmasságot elbírálni.
Vírusos hepatitis (hepatitis infectiosa, inoculatios hepatitis, mononucleosisos eredet´ú hepatitis, valamint a chronicus hepatitis
azon esetei, melyek kialakulását bizonyíthatóan vírus hepatitis el´ózte meg): az alkalmasság megállapításakor dönt´ó a betegség
id´ótartama. A legtöbb esetben 5 hét alatt lezajlik és így külön alkalmassági döntés nem szükséges. Amennyiben még ezután is
maradnak panaszok (posthepatitises syndroma) vagy epefesték conjugatios, illetve kiválasztási zavarai (posthepatitises hyperbilirubinaemia) jelöltnek nem, aktív szakszemélynek egyéni elbírálás alapján alkalmas lehet.
Ha az acut hepatitis elhúzódik és 2 hónapnál is tovább tart vagy hepatitis recidiva lép fel, az egyéni elbírálást kell gyakorolni, az
összes klinikai és munkahelyi körülmény figyelembevételével.
Figyelembe kell venni azt, hogy az elhúzódó vírusos hepatitis és a hepatitis recidiva persistalo chornicus, illetve aktív chronicus
hepatitis kialakulásához vezethet. Ez a folyamat gyakran hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, ezért az elbírálás ilyenkor
alkalmatlan.
Epehólyag-eltávolítás utáni állapot tanintézeti tanulmányok folytatására alkalmatlanságot jelent. Egyéb kategóriákban panaszés tünetmentesség esetén — a sebésszel közösen — alkalmas döntés hozható.
Hasnyálmirigy betegségei: súlyos formának min´ósül a nagyfokú típusos panaszokkal, klinikai képpel és a hasnyálmirigy
m´úködési zavaraival vagy anatómiai elváltozásával járó kórkép. Ilyen esetben, valamint gyakori recidiváknál ,,alkalmatlan’’
megállapítást kell tenni.
Bármilyen hasnyálmirigy betegség miatt végzett részleges vagy teljes hasnyálmirigy-eltávolítás utáni állapot alkalmatlan elbírálást eredményez.
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55.

Különféle idült vesemegbetegedések
függetlenül a m´úködési zavar fokától
1. kezelés alatt álló vagy jelent´ós funkciózavarral gyógyult
2. kezelés után inactív állapotban funkciózavar nélkül

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Idetartoznak a vesék krónikus gyulladásos, degeneratív megbetegedései. Tekintettel a krónikus vesebetegségekben szenved´ó
személyek kedvez´ótlen prognozisára a légijárm´ú személyzet tagját valamennyi rovat szerint alkalmatlannak kell ítélni, a vese
funkciózavar fokától függetlenül. Ezeknél a betegeknél a kórházi kezelés kötelez´ó.
A heveny nephritisen átesett személyeknek egészségügyi szabadságot kell biztosítani. Felgyógyulás után, jó vesefunkció esetén
a repülés engedélyezhet´ó rendszeres kötelez´ó repül´óorvosi ellen´órzés mellett (vizelet ált.+ül, rendszeres vérnyomásmérés,
szemfenék vizsgálat).
A gócnephritisben szenved´ó személyeket gondos kórházi kivizsgálásnak kell alávetni a betegség oka és gyógyítási módjának
kiderítése céljából.
Jelentéktelen albuminuria esetén, ha kórházi kivizsgálás vesebetegség egyéb klinikai tüneteit nem állapította meg, jelen pont
alkalmazására nincs szükség.
Azokban az esetekben, amikor a pyelonephritis szekunder jelleg´ú a döntést az alapbetegség figyelembevételével kell meghozni.
Amennyiben operabilis elváltozás áll a háttérben a végleges alkalmasságról a sebésszel közösen, a m´útét után kell dönteni.
Sikerét´ól függ´óen alkalmazható a 2. alpont.
Az inkontinentia minden formája és az enuresis nocturna alkalmatlanságot jelent. A klinikai kép súlyosságának függvényében
a végs´ó vélemény kialakításánál igénybe kell venni nephrológiai, illetve urológiai konziliumot is.
A húgy-ivarrendszer tuberkulotikus megbetegedéseiben a klinikai gyógyulás és a tbc megfigyelési regiszterb´ól történ´ó törlés
után, jó funkcionális is klinikai állapot mellett egyéni elbírálással engedélyezhet´ó a szakszolgálati tevékenység.
Sorszám

56.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Felderítetlen okú haematuriák

A

I.
B

C

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

A diagnózist minden esetben intézeti kivizsgálás után állíthatjuk csak fel. El kell végezni a szükséges differenciált diagnosztikai
vizsgálatokat (vizeletvizsgálat, vizelettenyésztés, teljes vérkép, hasi ultrahang, iv pyelogramm, cystoscopia, arteriographia, hasi
CT). A haematuria vagy állandó vagy rohamokban mutatkozik, és általában nem okoz semmiféle komoly panaszt. Ezekben az
esetekben a legrészletesebb kivizsgálással sem tudunk el´óidéz´ó okot kimutatni. Jelöltnek alkalmatlan, a szakszolgálati tevékenység folytatása engedélyezhet´ó szoros repül´óorvosi kontrollok mellett (havonkénti vizeletvizsgálat, RR, szemfenék).
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

57.

Allergiás megbetegedések
1. gyakran recidiváló
2. nincs hajlam a recidivára, illetve jelentéktelen funkciózavarok esetén

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Ide kell sorolni az összes allergiás eredet´ú megbetegedést a szervrendszerre való tekintet nélkül.
Az 1. alponthoz tartoznak a gyakori recidivával járó esetek mellett még az ismeretlen allergiák okozta esetek is.
A 2. alpont szerinti elbírálás akkor gyakorolható, ha a roham 3 hónapon belül nem ismétl´ódik meg és az allergén kimutatása és
eliminációja alapján a személy gyógyultnak tekinthet´ó.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

58.

Különféle eredet´ú ízületi megbetegedések
1. jelent´ós maradandó elváltozásokkal,
mozgászavarokkal, kiújulási hajlammal
2. m´úködési zavarok és kiújulási hajlam
nélkül

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Ebbe a pontba tartoznak az ízületek infectiós eredet´ú vagy a bels´ó elválasztású mirigyek funkció zavarain alapuló krónikus
megbetegedései. Az alkalmasság elbírálásában dönt´ó szerepet az ízületi zavarok fokának kell tulajdonítani. A II—VI. rovatok
szerint elbírált személyeknél figyelembe kell venni a magassági repülések elviselésével kapcsolatos repül´óorvosi megfigyelések
tapasztalatait.
Akut mozgásszervi betegségekben szenved´ó személyek számára (infectios vagy rheumaticus) kórházi kezelés után egészségügyi
szabadságot kell adni. A teljes felgyógyulás után a szakszolgálati tevékenység folytatása engedélyezhet´ó. Ha az ízületekben tartós
elváltozások lépnek fel a betegség kiújulása esetén, vagy ha organikus szívizomelváltozások mutathatók ki szakszolgálatra
alkalmatlan döntést kell hozni.

6024

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/96. szám

SEBÉSZETIMEGBETEGEDÉSEK,ELVÁLTOZÁSOK
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

59.

A fiziológiás fejl´ódés hiánya és rendellenes testsúlycsökkenés
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
a) E szakasz alapján ítéljük meg az alacsony növést, a kifejezetten astheniás testalkatúakat, a magas növést, továbbá a
rendellenes súlycsökkenést.
b) Testsúly, tesmagasság, testsúlyhiány, vitálkapacitás, terheléses EKG, szükség esetén a teherbíró-képesség megítélésére
szolgáló egyéb vizsgálatok.
c) Amennyiben a jelölt 160 cm-es magasságot nem éri el, úgy az alkalmatlan. 185 cm-ig I/A-ra alkalmas, 185 cm fölöttiek
190 cm-ig I/B-re alkalmasak. 190 cm fölötti jelölt alkalmatlan.
A testsúlyt illet´óen az alkalmasság megállapítás alapját els´ósorban a fizikai teherbíróképesség, s nem a testsúly-testmagasság
aránya képezi, mivel életkoruk a szervezet intenzív fejl´ódése id´ószakának felel meg, amikor is a tesmagasság növekedése mögött
a testsúlynövekedés gyakran elmarad. Ezért az ún. ,,kell testsúly’’ (testmagasság—105 cm) csak tájékoztató adatként vehet´ó
figyelembe.
Jelöltek 20%-nál nagyobb testsúlyhiány esetén gyenge fizikai teljesít´óképességgel alkalmatlanok. Egyéb kategóriáknál egyéni
elbírálást kell alkalmazni. Rövid id´ó alatt bekövetkezett nagyfokú testsúlycsökkenés, illetve hosszabb ideje tartó konzekvens
fogyás kivizsgálást igényel.
Sorszám

60.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Elhízás, túltápláltság
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

A
E
E

A
E
E

A
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
KLGS KLGS KLGS
E
E
KLGS

a) Obesitás, lokális zsírfelrakódás tartozik ide.
b) A ,,normális testsúly’’ megítélésére használt formula: testsúly = testhossz (cm)—100
Testsúlyfelesleg %-os meghatározása: testsúlyfelesleg (kg)× 100 osztva a ,,normális’’ testsúllyal
c) Testsúlyfelesleg %-os megítélése: 20%-ig enyhe, 20—30% között kp. fokú, 30% fölött súlyos.
Jelölt enyhe fokú testsúlyfelesleggel alkalmasnak ítélhet´ó, ha nem a lokális zsírfelrakódás dominál, illetve megfelel´ó a teherbíróképességük.
Többi rovatnál egyéni elbírálás alkalmazandó, azzal a megjegyzéssel, hogy az elhízás mértéke csupán tájékoztató jelleg´ú
adatként szolgál, a teherbíró-képesség a dönt´ó.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

61.

Sebészeti jelleg´ú acut megbetegedések
és sérülések, sérülések, illetve egyéb ok
miatt végzett m´útétek a gyógyulás szakában a végleges állapot kialakulásáig

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) Itt kell megítélni a sérülést, illetve egyéb ok miatt végzett m´útét utáni állapotot, továbbá egyéb acut, illetve chronicus jelleg´ú
sebészeti, orthopaediai, urológiai megbetegedést és amely a gyógyulás szakában van, s a végleges állapot még nem alakult ki.
b) Ezek diagnosztizálásához szükséges vizsgálatokat illet´óen az egyes szakmák adott megbetegedésre vonatkozó szabályai az
irányadóak.
c) E pont alapján a jelölt alkalmatlan. Az alkalmasság az acut betegség lezajlása után a végleges állapot függvényében
állapítandó meg. A II—IX. rovat alá es´ók számára tartós egészségügyi szabadságolásra van szükség.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

62.

Tartó- és mozgatóapparátus gyulladásai
utáni állapotok
1. tünet-, panaszmentes, teljes funkcióval gyógyult
2. enyhe funkciókárosodással
3. kp. súlyos funkciókárosodással
4. súlyos funkciókárosodással

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Sebészeti jelleg´ú ok miatt, illetve nem sebészeti jelleg´ú megbetegedések miatt másodlagosan kiváltott a tartó- és mozgatóapparátust érint´ó gyulladásos megbetegedések utáni állapotok tartoznak ide.
b) Sebészeti jelleg´ú megítélést illet´óen els´ósorban rtg. vizsgálat jön szóba, míg egyéb ok miatt kiváltott elváltozásoknál az adott
szakmának a fert´ózés jellegére vonatkozó diagnosztikus protokollja az irányadó.
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c) Mozgásszervi vonatkozásban az alkalmasság megállapítását a funkció dönti el. Figyelembe kell venni emellett a folyamat
lokalizációját, kiterjedtségét, esetleges progresszióját is. Súlyos lefolyású, állandó kezelés mellett jelent´ós mozgáskorlátozottsággal járó esetek a 4. alszakasz szerint min´ósülnek. A nem önálló, kísér´óbetegségként szerepl´ó arthropathiák az
alapbetegséggel együtt ítélend´ók meg.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

63.

Nyak, vállöv és a fels´ó végtag orthopaediai jelleg´ú betegségei és deformitásai
1. panasz-, tünetmentes, funkciókárosodás nincs
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Torticollis congenitus, Klippel-Feil-szindróma, Sprengel deformitás, costa cervicalis, spondylosis cervicalis, cervico-brachialis
syndroma, periarthritis humeriscapularis, habitualis vállficam, arthrosis deformans cubiti, epicondylitis humeri, Madelungféle deformitás, os lunatum malaciája, tendovaginitis crepitans, tendovaginitis stenotisans, Dupuytren-contractura, valamint
a regioba tartozó egyéb betegségek, illetve deformitások.
b) Fizikális status pontos rögzítése különös tekintettel az ízületek mozgásterjedelmére, esetleges izom-atrophiára, szükség
esetén rtg. felvétel, illetve terheléses rtg. felvétel készítése. Bizonyos esetekben a társszakmák szakvizsgálata, véleményezése.
c) Ferdenyak sikeres m´útéte esetén a jelölt alkalmas lehet, Klippel-feil-féle deformitás alkalmatlanságot von maga után,
ugyancsak a Sprengel-féle deformitás is. Rudimentaris, illetve a proc. transversus nagyságát mérsékelt fokban meghaladó
nyaki borda tünetmentes esetében a jelölt alkalmas lehet, amennyiben a nyaki borda majdnem teljes nagyságú, compressios
tünetek nélkül is alkalmatlan. Cervicalis spondylosis a jelöltnél kora miatt nem valószín´ú, hogy el´ófordul, azonban ha a nyaki
röntgenen erre utaló elváltozások mégis észlelhet´ók lennének, úgy alkalmatlan.
A II—IX. rovatnál egyéni elbírálást kell alkalmazni, ugyanúgy mint a cervico-brachialis syndroma mögött meghúzódó elváltozások esetén is.
Habitualis vállficam, illetve ún. akaratlagos vállficam esetén a jelölt alkalmatlan. A habitualis vállficam nem ritkán kifejezett
dysplasias vápa alakul ki. Ezen esetekben a reconstructios m´útétt´ól sem várható biztosan jó eredmény. Amennyiben a jelölt
ezen elváltozás miatt már korábban megoperáltatta magát, a vizsgálat, illetve m´útét között már huzamosabb id´ó eltelt, s ezen
id´ószak alatt a normális fizikai igénybevétel mellett reluxatio nem következett be, emellett nevezett panasz-, tünetmentes, a váll
mozgásai teljesek, izom-athrophia nincs, rötgenológiai statusa kóros eltérést nem mutat, úgy el´ózetes f´ószakorvosi véleményezés után a jelölt alkalmasnak ítélhet´ó. A II—IX. rovatúakat egyénileg kell vizsgálni.
Amennyiben azonban a vizsgáló orvos úgy ítéli meg, hogy a fennálló elváltozás a munkakörrel járó feladatok, követelmények
miatt mind magára a szakszemélyzet tagjára, mind a környezetére veszélyes lehet, úgy alkalmatlan döntést kell hoznia.
El´ózetesen kikérend´ó a f´ószakorvosi és parancsnoki vélemény is.
De Quervain-féle betegség, digitus saltans sikeres m´útéte esetén a jelölt alkalmas. A csukló és kéz athrosisa, lunatum malaciája,
Dupuytren contractura esetén a jelölt alkalmatlan, mivel ezek magukban hordozzák a kés´óbbi progressio, illetve recidiva
lehet´óségét.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

64.

Csíp´óízület betegségei, deformitásai
1. panasz-, tünetmentesség, funkciókárosodás nincs
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Dysplasia, subluxatio coxae congenita, Perthes-féle betegség epiphyseolysis capitis femoris, coxa vara congenita, coxa saltans,
coxarthrosis, nem specifikus, illetve specifikus csíp´óízületi gyulladások, valamint egyéb szerzett, vagy veleszületett anomáliák.
b) Pontos fizikális status, különös tekintettel a mozgásterjedelemre, illetve a végtag hosszára rtg. készítése a medencér´ól,
szükség esetén labor vizsgálatok.
c) Az itt felsorolt betegségek, deformitások még korrekt kezelés után is nagyon ritkán gyógyulnak funkciózavar nélkül, ezért
a jelölt alkalmassága csak kivételesen lehetséges. Az összes többi esetben a jelölt alkalmatlan.
A II—IX. rovatúak egyénileg bírálandók el. Súlyos lefolyású, jelent´ós mozgáskolátozottsággal járó, rtg. felvételen abnormális
anatómiai viszonyokat, illetve el´órehaladott degeneratív elváltozásra utaló jelek esetén a szakszemélyzet tagja alkalmatlan.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

65.

Térdízület betegségei, deformitásai
1. panasz-, tünetmentes, funkció teljes
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) H abitualis patella-ficam, patella bipartita, Schlatter-Osgood-féle betegség, genu valgum, genu varum, genu recurvatum
térdízületi arthrosis, térdízületi chondropathiák, praepatellaris bursitis, Baker-cysták, genu laxum, térdízületi gyulladások
utáni állapot, illetve egyéb térdízületi betegségek, deformitások.
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b) Fizikalis status rögzítése különös tekintettel a mozgásterjedelemre, esetleges duzzanatra, térdízületi szabad folyadék
gyülemre, combizomzat atrophiára, illetve térdízület szalagrendszerének tartására.
c) Alkalmas megállapítás tehet´ó a jelöltnek tünet- és panaszmentességnél patella bipartita, Schlatter-Osgood, praepatellaris
bursitis, Baker-cysták m´útéte után. Genu varum esetén, amennyiben a térdek bels´ó kontúrjai közti távolság nem haladja
meg a 9 cm-t, valamint genu valgumnál, amennyiben a két belboka közti távolság kisebb 6 cm-nél, alkalmas döntés hozható.
Gyulladás utáni állapotokat illet´óen a tartó- és mozgatóapparátus gyulladásai utáni állapotoknál leírtak a mérvadóak.
Habitualis patella-ficam esetén a jelölt alkalmatlan. E pont alatt felsorolt egyéb elváltozásoknál, amennyiben a kés´óbbiekben
progressio várható, alkalmatlan megállapítást kell tenni.
A II—IX. rovat alá tartozó egyénileg bírálandó el. Jelent´ós mozgáskorlátozottság, instabilitás, el´órehaladott degeneratív
elváltozások esetében alkalmatlanság állapítandó meg.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

66.

Láb fontosabb statikai deformitásai,
rendellenességei, megbetegedései
1. panasz-, tünetmentes
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Pes planovalgus (lúdtalp), lábízületek arthrosisa, talocalcanealis és calcaneonevicularis synostosis, pes calcaneo-valgus
congenitus (sajkaláb), hallux valgus, digitus malleus, digitus varus, M.Köhler, pes varus congenitus, pes varus congenitus
(dongaláb), illetve egyéb elváltozások.
b) Fizikális vizsgálat, szükség esetén rtg. felvétel.
c) Mérsékelt fokú, funkciózavart nem okozó, egyéb láb deformitásokkal nem járó lúdtalp esetén a jelölt alkalmasnak ítélhet´ó.
Ha már a sarok valgus helyzetbe került, az el´óláb pronatioba, a láb plantár-flexioja csökkent, akkor alkalmatlanságot kell
megállapítani. Súlyosnak tekintend´ó a lúdtalp, ha az lábízületi merevséggel, a lábt´ócsontok arthrosisával társul. Lábízületi
arthrosis, talocalcanealis és calcaneonavicularis synostosis, M. Köhler esetén a jelölt alkalmatlan. Mérsékelt fokú hallux
valgus, digitus malleus, digitus varus teljes funkcióval, panasz-, tünetmentes esetben alkalmas megállapítás tehet´ó,
amennyiben ezek a láb egyéb deformitásaival nem járnak. Egyébként a jelölt alkalmatlan.
A II—IX. rovatúak egyénileg bírálandók el. Súlyosnak tekintjük az itt felsorolt elváltozásokat amennyiben ezek kifejezett
deformitással járnak, lábt´óízületi merevséget okoznak, lábt´ócsontok arthrosisával társulnak.
Sorszám
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67.

Gerinc betegségei, deformitásai
1. panasz-, tünetmentes, teljes funkció
2. enyhe
3. kp. fokú
4. súlyos

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) H elytelen tartás (lapos hát, fokozott kypholordoticus hátnyerges hát, domború hát), M. Scheuermann, vertebra plana,
scoliosis, spondylarthritis ankylopoetica, spondylosis deformans, spondylolysis, spondylolisthesis, sacralisatio, lumbalisatio,
spina bifida, illetve idetartozó egyéb elváltozások.
b) Fizikális vizsgálat, kétirányú rtg. felvétel készítése, szükség esetén kiegészít´ó felvételek, illetve labor vizsgálatok.
c) Mérsékelt fokú helytelen tartásnál alkalmas lehet a jelölt, amennyiben nem társul hozzá pes planovalgus és genu valgum.
Morbus Scheuermann esetén a jelölt alkalmatlan. A háti szakaszra lokalizálódó, kisebb szakaszt érint´ó, kifejezett rtg. tünetekkel
nem járó esetekben, amennyiben a jelölt tünet- és panaszmentes, egyéni elbírálással alkalmas megállapítás tehet´ó, el´ózetes
oprthopaediai véleményezés után.
A Bechterew-kór jelöltnél alkalmatlanságot von maga után. Amennyiben kés´óbb kerül kórismézésre, úgy egyénileg kell elbírálni.
Spondylosis deformans: jelölt alkalmatlan. Számolni kell azzal, hogy ez kés´óbbiekben komolyabb panaszokat okozhat. A
szakszemélyzet tagját egyénileg kell elbírálni. Spondylosis, spondylolisthesis jelölt nem alkalmas.
Sacralisatio, lumbalisatio amennyiben ezen elváltozások szimmetrikusak, s más fejl´ódési rendellenesség nem társul hozzájuk,
a jelölt alkalmasnak ítélhet´ó, ha szimmetrikus ugyan, de más fejl´ódési rendellenesség is társul hozzá, úgy alkalmatlan.
Féloldali sacralisatio, lumbalisatio esetén a jelölt alkalmatlan.
Spina bifida: ha a sacrum végig nyitott vagy szélesebb 20 mm-nél, a jelölt alkalmatlan; ha nem társul hozzá más fejl´ódési
rendellenesség, és a szélesség kisebb 20 mm-nél I/B. szerint, kisebb 10 mm-nél I/A. szerint alkalmas.
Scoliosis: amennyiben a görbület foka nem haladja meg a Cobb módszerével mért 20 fokot, illetve a rotatio foka az +(kereszt),
úgy a jelölt alkalmasnak ítélhet´ó. Súlyos a scoliosis, ha az 40 fok feletti, illetve rotacio foka ++++-es. Az itt felsorolt egyéb
elváltozások súlyosnak ítélend´ók, ha azok jelent´ósen mozgáskorlátozottsággal járnak, rtg. felvételeken el´órehaladott elváltozások láthatók, s az el´ózetes kezelés eredménytelen.
Sorszám
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Fej sérülései
1. tünet-, panaszmentes
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos

A

I.
B

C

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
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a) Itt kell megítélni a fej csont és lágyrész sérüléseit.
b) R észletes anamnaesis, részletes fizikális vizsgálat, m´útéti leírás, kétirányú koponya rtg. szükség esetén kiegészít´ó felvételek,
koponya CT, EEG, valamint az illetékes társszakmák szakvéleményezése.
c) 1. alpont alapján kell elbírálni a szöv´ódmény nélkül gyógyult lágyrészsérülések melyek után felt´ún´ó hegesedés nem maradt
vissza, arc deformitását nem okozó melléküreg csontjainak, járomcsont egyszer´ú törései utáni állapot funkciózavar nélkül,
orrlégzést nem akadályozó orrcsonttörés utáni állapot, valamint szöv´ódmény nélkül gyógyult állkapocs csont törése utáni
állapot.
2., illetve 3. alpont szerint kell megítélni a koponyaboltozat, illetve zárt koponyatörések utókövetkezmények nélkül, járomcsont
törés rágási zavarral, a nervus infraorbitalis sérülésével (érzéketlenség az arcon és a fels´ó ajkon), Le Fort I és II típusú maxillofac
sérülések. A szemüreg csontos falának sérülése mérsékelt ideg- vagy izomkárosodással mandibula olyan ficama, vagy törése
mely a rágási funkciót rontja.
A 4. alpont szerint kell megítélni az arc és agykoponya olyan lágysérüléseit, melyeknél a torzító deformitás plasztikai módszerrel
sem rendezhet´ó kielégít´óen. Arcideg ágainak károsodását okozó sérülések következményei (arcizombénulás, szaruhártya
kiszáradás, nyálcsorgás, csüng´ó szemhéj). Arc sérüléseinek azon formái, melyek koponya´úri gyulladásos szöv´ódményt okoztak,
deformitást okozó koponyacsont sérülések, koponyasérülést követ´ó osteomyelitis, többszörös vonalas, impressios törések,
veleszületett vagy szerzett koponyacsonthiány. Azon koponyaalapi törések, melyek liquor szivárgással, valamint agyidegkárosodással, központi idegrendszeri eltérésekkel vagy sérülésekkel (fistula carotideo-cavernosa) járnak.
Le-Fort III típusú maxillo-facialis sérülés. Rágási funkciót lehetetlenné tév´ó mandibula törés. A szemüreg súlyos sérülései. Az
arcideg ágainak károsodása esetén mikrosebészeti módszerek némi eredményt adhatnak. A súlyos csonttörések vagy deformitást okoznak, vagy koponyacsont védelmi funkcióját csökkentik. Az osteomyeltitis intracraniális fert´ózés veszélyét hordozza. Az
agykoponya törései, valamint a koponyaalapi törések szöv´ódmények lehet´óségeit (epileptirform rosszullétek, koponya´úri
fert´ózés) hordozzák. Ezek véleményezéséhez szükséges az ideggyógyász, illetve idegsebész bevonása is.
Sorszám
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Nyak és törzs sérülései
1. panasz-, tünetmentes sérülés utáni állapot
2. enyhe elváltozások
3. súlyos elváltozások

A
E
E

A
E
E

A
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
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a) Gerinc törései gerincvel´ó sérüléssel, vagy anélkül, bordák, szegycsont, medence törései, gége sérülései, csigolyák ficamai, az
adott regio distorsioi, contusioi, lágyrészsérülései.
b) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges az anamnaesis részletes felvétele, fizikális status (mozgásterjedelem, izomzat
tömegének, tónusának megítélése, perifériás idegek motoros és érzésvizsgálata). Rtg. felvételek készítése. Mellkas statikáját
megbontó sérüléseknél légzésfunkciós vizsgálat. Szív-contusio gyanúja, traumás mellkas deformitás esetén kardioechográfia. Társszakmák szakvizsgálata, véleményezése.
c) Mellkassérüléseknél a cardio-respiratoricus status a mérvadó. Medence sérüléseknél a funkció a dönt´ó. Más megítélés alá
esnek a vápa-törések, ahol a jelölt alkalmatlan, mivel kés´óbbiekben arthrosis kialakulásával kell számolni.
Csigolyatörések esetén a jelölt alkalmatlan. Nyúlványtöréseknél, kisebb peremtöréseknél, compressio nélküli töréseknél
teljes funkció, tünet-, panaszmentesség esetén alkalmas.
A II—IX. rovatúak csigolyatörései esetén mérlegeljünk. Compressios törések, különösen, ha a saggittalis-index 0.5 fölött van,
nem feltétlenül járnak alkalmatlansággal. Viszont nagyfokú gibbus-képz´ódéssel járó instabil törések esetén alkalmatlanságot
kell megállapítani.
Azon csigolyatörések esetében, melyek gerincvel´ó, illetve gyöki laesioval társulnak, az alkalmasságot a végállapot kialakulásakor
állapítjuk meg, s a kiesett funkció mértéke legyen a mérvadó.
Sorszám
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70.

Központi idegrendszer traumás károsodása után kialakult állapotok
1. panasz-, tünetmentes, funkciókárosodás nincs
2. panaszmentes, lezajlott enyhe funkciókárosodással
3. enyhe panaszokkal és/vagy funkciókárosodással
4. súlyos funkciókárosodással

A

I.
B

C

A

A

A

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E
E

E
E

E
E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

a) Commotio cerebri, contusio cerebri, intracraniális vérzések (epiduralis, subduralis, intracerebralis), központi idegrendszer
sérüléseinek kés´ói hatásai, gerincvel´ó, ideggyökök vagy gerincvel´ói idegfonatok sérülései.
b) M´útéti lelet, koponya rtg., EEG, szükség esetén koponya CT, agyi radioizotop vizsgálat. Társszakmák szakvizsgálata,
véleményezése.
c) Commotio cerebri esetén alkalmasság állapítható meg, amennyiben az EEG kóros eltérést nem mutat a vizsgálat panasz-,
tünetmentes, postcommotios panaszai sérülést követ´óen rövid id´ó alatt megsz´úntek, s a postraumás szöv´ódmény kizárható.
Azon jelölt, aki a vizsgálatkor tünet-, panaszmentes ugyan, de a sérülést követ´óen enyhe funkciokárosodás állott fenn
alkalmatlan. A szakszolgálat tagjait egyénileg kell elbírálni.
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A 4. alszakasz szerint kell megítélni: idegrendszeri kóros tünetekkel járó agyzúzódások, roncsolások, epiduráalis, subduralis,
intracerebralis vérzések, továbbá a kemény agyburok alatti térsz´úkít´ó méret´ú kóros agyfolyadékgyülemek. A fert´ózéses
szöv´ódmények és traumás eredet´ú agyhártya- és agyvel´ógyulladások, valamint az agytályog. A végleges részleges vagy teljes
gerincvel´ói károsodások/teljes harántlaesio, elüls´ó gerincvel´ói syndroma, hátsóköteg syndroma, Brown-Sequard-syndroma,
különböz´ó mérték´ú gerincvel´ói zúzódások.
A posttraumas epilepsia, személyiségzavarok, psychés zavarok vagy endokrin zavarok miatt neurológiai, psychiatriai, illetve
belgyógyászati szakvizsgálat, illetve véleményegyezés szükséges.
Sorszám
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Mellkas, hasüreg és medence sérüléseinek végleges utókövetkezményei
1. funkciókárosodás nélkül
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos funkciókárosodással

A
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E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
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E
E
E
E
E
E
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a) H aemothorax, pneumothorax, szív- és tüd´ósérülés, gyomor béltractus sérülései, májsérülés, lépsérülés, vesesérülés, medencei szervek sérülése, egyéb hasüri szervek sérülése (epehólyag, epevezeték, hashártya, mellékvese), egyéb hasi szervek bels´ó
sérülése.
b) Mellkas statikáját megbontó, vagy a tüd´ót is érint´ó sérülésnél rtg. mellett légzésfunkciós vizsgálatok, a légzésfunkciót
szakorvos ítélje meg. Szív-contusio gyanúja esetén ECHO. A kórképnek megfelel´óen laboratóriumi vizsgálat, szükség esetén
kiegészít´ó kontrasztos vizsgálat, angiographia, echo, szakorvosi konzílium.
Sorszám
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72.

Fels´ó végtag sérüléseinek végleges utókövetkezményei
1. funkciókárosodás nélkül
2. enyhe
3. kp. fokú
4. súlyos funkciókárosodással

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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A
A
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E
E
E
E
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E
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a) Kulcscsont, lapocka, felkarcsont, orsócsont, singcsont, kézt´ócsontok, kézközépcsontok, kéz ujjperceinek törései. Váll,
könyök, csukló, kézujjficam. Váll, felkar, könyök, alkar, csukló, kéz rándulása, húzódása. Váll, felkar, könyök, alkar, csukló,
kéz nyílt sebe. Fels´ó végtag ereinek sérülése. Fels´ó végtag törésének, nyílt sebének, idegi sérülésének kés´ói hatásai. Vállöv
és fels´ó végtag idegeinek sérülése. Fels´óvégtag felületes sérülése. Fels´ó végtag zúzódása, összenyomatása.
b) Anamnesis és eddigi kezelések részletes rögzítése. Az érintett rész klinikai vizsgálata, funkciójának vizsgálata. Az ép oldallal
összehasonlító hosszmérés és egyes ízületek mozgásainak vizsgálata, szögekben történ´ó rögzítése. Perifériás keringés
(doppler), érzés és motoros tevékenység részletes vizsgálata, és rögzítése. Rtg. felvételek készítése, kivételesen összehasonlító kétirányú vizsgálat, szükség esetén terheléses vizsgálat.
c) Funkciókárosodás nélkül gyógyult esetekben a személy minden rovat szerint alkalmas. Enyhe funkciókárosodás esetén a
jelölt alkalmatlan. A szakszolgálati személy enyhe és kp. fokú funkciókárosodás esetén egyénileg bírálandó el. Súlyos esetben
alkalmatlan döntés hozandó. Kp. fokú funkciókárosodás esetén is hozható alkalmatlan döntés, amennyiben a személy a
beosztásának ellátásához szükséges követelményeknek nem tud megfelelni.
Sorszám
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Alsó végtag sérüléseinek végleges utókövetkezményei
1. funkciókárosodás nélkül
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos

A
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E
E
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E
E
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E
E
E
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III.

IV.

V.

VI.
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VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
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E
E
E
E
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E
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a) Combnyak, combcsont, térdkalács, sípcsont, szárkapocscsont, boka, lábt´ó, lábközépcsont, lábujjperc törése. Csíp´ó, térd,
boka lábficam. Csíp´ó, comb, térd, alszár, boka rándulása, húzódása, nyílt sebe. Alsó végtag zúzódása, összenyomatása. Alsó
végtag ereinek, idegeinek sérülése. Térdízületi, bokaízületi szalagsérülések.
b) Anamnesis és az eddig alkalmazott kezelések leírása. Összehasonlító hosszmérés az ép oldallal és az egyes ízületek
mozgásainak rögzítése, ezek szögekben való megadása. A perifériás keringés, érzés és motoros tevékenység részletes
vizsgálata. Az érintett ízületekr´ól kétirányú röntgenfelvétel készítése, szükség esetén axialis patella felvétel készítése. Térdés bokaízületi sérüléseknél tartott felvétel készítése a szalagsérülés igazolására szükség esetén arthroscopia.
c) Funkciókárosodás nélkül gyógyult esetekben alkalmas döntés hozandó. Térdízületi szalagsérülések — különösen keresztszalag plasztikán átesetteknél — ez csak nagyon alapos vizsgálat és mérlegelés után hozható meg, mivel nem zárhatók ki,
hogy kés´óbbiekben panaszok fognak jelentkezni. Enyhe funkciókárosodással gyógyult esetekben a jelölt nem lehet alkalmas.
A szakszemélyek enyhe és kp. fokú funkciókárosodás esetén egyénileg bírálandók el. Kp. fokú funkciókárosodás esetén is
hozható alkalmatlan döntés, amennyiben a személy a feladatkörének ellátásához szükséges követelményeknek nem tud
megfelelni. Súlyos fokú funkciókárosodás esetén alkalmatlan döntés hozandó.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
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Kar és a kéz traumás csonkolása
1. részleges
2. teljes

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

E
E

E
E
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IX.
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a) Traumás csonkolás a kézközépcsontok, csukló, alkar, könyök felkar magasságában.
b) Anamnesis. Csonkolás magasságának pontos rögzítése. Perifériás keringés, érzés és motoros tevékenység vizsgálata és
rögzítése (részleges csonkolás esetén). Csonk vizsgálata rtg. felvétel készítése.
c) A jelölt alkalmatlan.
Olyan részleges csonkolás esetén, mint pl.: a kisujj hiánya a kéz ulnaris részének részleges hiányával, IV—IX. rovat alapján
egyéni elbírálás alapján mérlegelend´ó az alkalmasság megadása, ha a kéz funkciójának mérsékelt csökkenésével a feladatkörét
biztonságosan el tudja látni. Teljes csonkolás alkalmatlanságot von maga után.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

75.

Kézujjak traumás csonkolása
1. egy hosszú-ujj hiánya bármelyik kézen
(kivétel jobb kéz mutatóujj)
2. bal kéz bármelyik ujjának (egy) hiánya, a középs´ó ujj vagy a gy´úr´úsujj
vagy a kisujj hiánya jobb kézen, valamint körömperc hiánya bármelyik kéz
kett´ó ujján

76.

3. két ujj hiánya egy kézen, illetve a hüvelyk vagy a mutatóujj hiánya a jobb
kézen

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

E

E
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II.

III.

E

E
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VIII.

IX.
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A

A

A
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A

A

E

E

E

E

E
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E

V.

E

VI.

E

a) A hüvelyk és egyéb kézujjak teljes vagy részleges csonkolása. Teljes ujjhiányának hüvelyk esetében a körömperc hiányát,
többi ujj esetében kett´ó perc hiányát tekintjük.
b) Anamnesis, eddigi kezelése, status rögzítése. Ki kell térni a csonkolást követ´ó heg vizsgálatára. Vizsgáljuk a maradék ujjak,
illetve egész kéznek a funkcióját. Rtg. felvétel készítése.
c) A kéz ujjainak olyan hiánya esetén, melyet a fentiekben nem soroltunk fel, a repül´ó munkára való alkalmasságot a kéz
funkciójából kiindulva a repül´ógép kabinjában szükséges ténykedések alapján kell elbírálni.

Sorszám

77.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Láb és lábszár traumás csonkolása
1. részleges
2. teljes

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Láb és lábszár egyoldali (kétoldali) részleges vagy teljes traumás csonkolása szöv´ódménnyel vagy anélkül.
b) Az anamnaesis, illetve alkalmazott kezelés leírása. Status rögzítése. Perifériás keringés, érzés és motoros tevékenység
vizsgálata, rögzítése. Csonkolást követ´ó heg vizsgálata. Rtg. felvétel készítése. Orthopaed szakvéleményezés. Az alkalmasságot az alsó végtag funkciójának teljesülése mértékében kell megítélni.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

78.

Lábujjak traumás csonkolása
1. jelentéktelen járászavart okozó ujjhiány
2. járást vagy a lábbeliviselést akadályozó ujjhiány

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

E

E

VIII.

IX.

A

A

E

E

a) Egyik vagy mindkét láb ujjának vagy ujjainak részleges vagy teljes traumás csonkolása.
b) Anamnesis, kezelések status rögzítése. Perifériás keringés, érzés és motoros tevékenység vizsgálata és rögzítése. Csonk
vizsgálata. Rtg. felvétel készítése. Orthopaed szakvéleményezés. Az alkalmasság megítélése a végtag funkcionálásának
függvényében.

6030

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

79.

Égések, fagyások, lágyrészsérülések utáni állapotok (hegesedések)
1. kisebb kiterjedés´úek, funciókárosodás nélkül gyógyultak, esztétikai károsodás nélkül
2. kp. fokú kiterjedés´úek, mérsékelt
funkciókárosodással
3. nagyobb kiterjedés´úek, funciókárosodással

A

I.
B

C

A

A

A

E

E

E

E

E

E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

E

E

E

E

a) Ide tartoznak az égések, fagyások, de ide sorolhatjuk a plasztikai sebészeti m´útétek utáni állapotokat is.
b) Anemnaesis felvétel, status, kiterjedés rögzítése, szomszédos ízületek mozgásterjedelmének vizsgálata.
c) Jelölt csak az 1. alszakasz alapján lehet alkalmas. Az alkalmasság megítélésénél vegyük figyelembe azt is, hogy a hegesedés
a hadi és véd´óruházat viselését nem gátolja-e.

Sorszám

80.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Mellkas deformitása
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Pectus carinatum, pectus excavatum, gerinc betegségeihez csatlakozó mellkasi deformitások, egyéb világra hozott deformitást okozó mellkasi elváltozások, a fenti betegségek esetleges m´útéte utáni állapotok.
b) Kétirányú mellkas rtg. tölcsérmellkas esetén a sterno-vertebrali távolság mérésével. U ltrahang és légzésfunkciós vizsgálat
szükséges.
c) Enyhének azon eseteket tekintjük, ahol cardio-respiratoricus zavar nincs. Kp. súlyosnak akkor vesszük, ha mérsékelt
cardio-respiratoricus zavar van. Súlyosnak a kifejezett cardio-respiratoricus zavarral járók tartandók.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

81.

Mellkasi szervek csonkolás nélküli m´útéte utáni állapotok
1. légzésfunkciós zavar nélkül
2. mérsékelt légzésfunkciós zavarral
3. súlyos légzésfunkciós zavarral

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Itt kell megítélni a mellkas, pleura, mediastinum, nyel´ócs´ó, a rekesz benignus betegségei, fejl´ódési rendellenességei miatt és
diagnosztikai és therápiás célból történ´ó sebészi beavatkozások (pectus excavatum, recurvatum, carinatum, rekeszrelaxatio,
rekesz és pleura jóindulatú daganatai, nyaki borda, reflux oesophagei, mediastinum benignus elváltozásai, thymuselváltozások, mediastinoscopia, pleuroscopia, pericardialis cysta.).
b) Kétirányú summatios mellkas felvétel, mellkas átvilágítás, légzésfunkció, EKG. Ajánlott vizsgálatok, bronchofiberoscopia,
célzott rtg. felvétel, nyelési próba.
c) Az alkalmasság megítélésénél a sebészi beavatkozás után esetlegesen fennálló panaszokat, légzésfunkció eltéréseket vegyük
figyelembe. Nyel´ócs´ó m´útéte után a súlyos nyelési zavart a 3. alpont szerint kell megítélni.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

82.

Spontán légmell
1. egy alkalommal keletkezett, konzervatív kezeléssel megoldott
2. egy alkalommal keletkezett, m´útéttel
megoldott
3. recidiv spontán légmell

A

I.
B

C

E

E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E
E

E
E

E
E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E

a) Spontán pneumothorax.
b) Mellkasfelvétel, cardio-respiratoricus status megítéléséhez szükséges vizsgálatok.
c) A jelölt és a II—III. rovatúak alkalmatlanok, a IV—IX. rovat alá es´ók a spontán ptx megoldása után kivizsgálandók a kiváltó
okot illet´óen, alkalmasságuk egyéni elbírálás alá esik.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Tüd´óm´útétek utáni állapot
1. segmentectomia utáni állapot
2. lobectomia utáni állapot
3. pulmonectomia utáni állapot

A

I.
B

C

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

E
E
E

E
E
E

6031
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E

a) Itt kell megítélni a segmentectomia, lobectomia utáni állapotot.
b) Summatios mellkas rtg. felvétel, cardio-respiratoricus status megítélésére szolgáló vizsgálatok.
c) A jelölt alkalmatlan. A szakszolgálati személyek elbírálása egyénileg történik a IV—IX. rovat között, tekintettel a m´útétet
kiváltó többféle alapbetegségre.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

84.

Szívm´útét utáni állapot
1. tünet-, panaszmentes, funkciókárosodás nincs
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos

E
E
E
E

E
E
E
E

E
E
E
E

II.

III.

E
E
E
E

E
E
E
E

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Szívm´útétek utáni állapotok.
b) Kórházi osztályos kivizsgálás. R utin vizsgálatok. Mellkas rtg., EKG, terheléses EKG, H olter monitoros EKG, kerékpár
ergometria, illetve cardiologus által beindikált egyéb vizsgálatok.
c) A jelölt alkalmatlan. A szakszolgálati személynél az enyhe formák egyénileg ítélend´ók meg. A súlyos formák alkalmatlanságot
vonnak maguk után. A részleteket lásd a Belgyógyászati betegségek fejezetben.
Sorszám
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A

I.
B

C

85.

Gyomorm´útét utáni állapot (kivéve malignus daganatok)
1. funkciózavar nélkül
2. mérsékelt funkciózavarral
3. súlyos funkciózavarral

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Különböz´ó ok miatt gyomron végzett m´útétek (resectio, gastrotomia stb.) utáni állapotok.
b) M´útéti leírás, rtg-passage, vércukor, Se K, Na, EKG.
c) A jelölt alkalmatlan. A szakszemély megítélésénél a funkciózavar mellett azt is figyelembe kell venni, hogy mi miatt történt
a m´útét.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

86.

Egyéb hasüregi szervek m´útéte utáni állapot
1. funkciózavar nélkül
2. mérsékelt
3. kp. súlyos és súlyos funkciózavarral

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Itt kell megítélni az enterocolitis acuta ischaemica, gangrena intestini, abscessus abdomini, abscessus intestini, adhaesiones
intestinalis stb. miatt végzett m´útétek utáni állapotot.
b) M´útéti leírás, fizikális lelet, rtg. passage.
c) A jelölt alkalmatlan. A szakszemély megítélése az 1. és 2. alpont alapján egyénileg történik.
Sorszám

87.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Bélelzáródás m´útéte utáni állapot
1. funkciókárosodás nélkül
2. mérsékelt funkciózavarral
3. súlyos funkciózavarral

A

I.
B

C

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Strangulatios, adhaesios, obstructios ileusok, volvulus.
b) M´útéti leírás, fizikális status, rtg. passage.
c) A jelölt alkalmatlan. A szakszemély alkalmasságának megállapításánál a funkciókárosodás mellett figyelembe kell venni,
hogy mi okozta az ileust.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

88.

Végbélnyílás repedés, sipolya, tályogjának m´útéte utáni állapot
1. recidiva nélkül
2. ritka recidiva esetén
3. gyakori recidiva esetén

A

I.
B

C

II.

III.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
a) Fissura ani, fistula ani, abscessus ani, sacrococygealis dermoid, sinus pilonidalis.
b) M´útéti leírás, rectalis digitalis vizsgálat, rectoscopia, irrigoscopia, fistulographia.
c) A jelölt recidiva nélküli esetben alkalmasnak ítélhet´ó, recidiva esetén már nem.
Sorszám

89.

Sorszám

90.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Aranyér
1. szöv´ódmény nélkül hatásos konzervatív kezelés esetén
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2. szöv´ódménnyel, sikeres m´útét utáni
állapot esetén
E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
3. szöv´ódménnyel, gyakori recidiva és ismételt m´útét szükségessége esetén
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
a) Nodus haemorrhoidealis recti internus et externus.
b) Digitalis és rectoscopos vizsgálattal tisztázni kell a haemorrhoidalis csomók helyét, esetleges szöv´ódményeit.
c) Azon jelölt, akinél haemorrhoidalis csomókat találunk, de tünet-, panaszmentes, I/B-re alkalmas. Sikeres m´útét után I/A.
alkalmasságot kaphat, ha a m´útétet vállalja.
A szakszemélynél a letiltás trophicus zavarokat okozó, recidivált, súlyos aranyeres csomók esetén jön szóba, ha az érintett a
m´útétet nem vállalja.
A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Peritonitis utáni állapot
1. funkciózavar nélkül
2. mérsékelt
3. kp. súlyos
4. súlyos funkciózavarral

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
a) Peritonitis acuta (generalisata, pelvica, subphrenica, suppurativa), peritonitis chronica proliferativa. Peritonitis tuberculosa.
b) Passage zavarok a radiologiai lelettel összhangban a klinikum alapján értékelhet´ók. Ascites folyadék vizsgálata, szükség
esetén laparoscopia.
Sorszám

91.
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92.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Végbél el´óesése
E
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
a) Prolapsus canalis analis, prolapsus mucosae recti.
b) Fizikalis lelet, digitalis vizsgálat, rectoscopia, esetleg irrigoscopia.
c) A jelölt alkalmatlan. Végbél nyálkahártyájának el´óreesése és spontán visszahúzódás esetén I—III. rovat szerint nem
alkalmas, többi rovat szerint egyénileg bírálandó el. Végbél nyálkahártyájának el´óreesése, mely spontán visszahúzódási
hajlamot nem mutat, minden rovat szerint alkalmatlan.
A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Végbél sz´úkülete
1. mérsékelt m´úködési zavarral
2. súlyos m´úködési zavarral

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

E
E

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E

a) Strictura ani.
b) Fizikalis lelet, rect digitalis vizsgálat, rectoscopia, esetleg irrigoscopia.
c) A jelölt alkalmatlan. Súlyos m´úködési zavarok esetén a szakszolgálati személy is alkalmatlan.
Sorszám

93.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Epekövesség
1. ,,néma kövesség’’
2. panaszokkal járó epekövesség

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
a) Cholelithiasis, dyskinesis cholecystae, epehólyag papilloma.
b) H asi U H , rutin labor vizsgálatokon kívül GOT, GPT, serum alkalikus phosphatase, szükség esetén iv. epehólyag-, epeut
vizsgálat, gastroscopia ERCP.
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c) Epekövesség minden rovat szerint repülésr´ól való letiltást jelent, ezért az érintett szakszemélyeknek fel kell ajánlani a
m´útétet. A sikeres m´útét után alkalmas. Dyskinesia önmagában nem jelent alkalmatlanságot, de ha a p. o. cholecystographia
során 24 óra múlva az epehólyag nem ürül ki, úgy ajánlani kell a m´útéti megoldást. Rutin hasi ultrahangvizsgálat során nem
ritkán találkozunk epehólyag papillomával. M´útétet kell felajánlani, de amennyiben az illet´ó ezt nem fogadja el, rendszeres
controllálásra szorul.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Hasfali és hasüregi sérv
1. mérsékelt kiterjedés´ú
2. jelent´ós kiterjedés´ú

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) H ernia inguinalis, scrotalis, hernia femoralis, hernia umbilicalis, herni diaphragmatica.
b) R észletes fizikális vizsgálat.
c) A jelölt sikeres m´útét után alkalmas, egyébként alkalmatlan. A hallgatónak és szakszolgálati személynek a m´útétet kell
felajánlani. A szakszolgálatra és kiképzésre való alkalmatlanságot csak m´útéti kezelés után, annak eredményét´ól függ´óen
lehet kimondani.

Sorszám
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95.

Ver´óerek m´útéte utáni állapotok
1. hosszabb tünetmentes állapot
2. m´útét utáni enyhe maradványtünetek
3. m´útét utáni kp. súlyos maradványtünetek
4. m´útét utáni súlyos maradványtünetek

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E

E
E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E

a) Aneurysmák, obliteratív ver´óérbetegségek, ver´óeres emboliák, illetve egyéb ver´óérbetegség miatt végzett m´útétek utáni
állapotok.
b) Anamnaesis, fizikális status, Doppler-vizsgálat, szükség esetén érsebészeti szakvizsgálat, véleményezés.
c) A jelölt alkalmatlan. A II—IX. rovat alá tartozó súlyos maradványtünetek esetén alkalmatlan, egyébként egyénileg bírálandó
el.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

96.

Alsó végtag visszértágulatai
1. kis kiterjedés´ú visszértágulat gyulladás és trophikus zavar nélkül
2. nagyobb kiterjedés´ú visszértágulat
gyulladás és trophikus zavar nélkül
3. trophikus zavarokkal járó visszértágulatok

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

a) Phlebectasia, varicositas, varix, ulcus varicosum.
b) Fizikális vizsgálat, belgyógyászati és szükség esetén angiologiai szakkonzílium.
c) A jelölt az 1. alpont szerint alkalmatlan, de sikeres m´útét után alkalmas lehet. A II—IX. rovatú kis kiterjedés´ú, szöv´ódménymentes esetekben alkalmas. Amennyiben azonban a kis kiterjedés ellenére panaszai vannak, úgy a m´útétet ajánljuk fel. A
2. alpontban leírt elváltozásoknál a személynek m´útétet kell felajánlani. Amennyiben trophikus zavarok lépnek fel (a b´ór
kisebb-nagyobb területen atrophiássá, hyperpigmentálttá válik, emellett duzzanat jelentkezik, ulcus lép fel), úgy a végs´ó
alkalmasságra vonatkozó döntést a végtag m´úködési állapotától függ´óen kell meghozni.

Sorszám

97.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Vesék fejl´ódési rendellenességei
1. enyhe
2. súlyos

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) Absentia, agenesis, atrophia, hypoplasia renis, ren polycycsticus, dilatatio ureteris, ren accessorius, duplicatus, giganticus,
soleiformis, ectopia, dislocatio, fusio renis.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, se-creatinin, CN, vizelet baktériumtenyésztés, vese-scintigraphia, iv. pyelographia.
c) Vesék fejl´ódéseinek rendellenességei esetén a jelölt alkalmatlan. A II—IX. rovatúak egyénileg bírálandók el.
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Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

98.

Húgyhólyag, prostata, húgycs´ó, penis,
herezacskó, herék, mellékherék fejl´ódési
rendellenességei, illetve ezek m´útétei
utáni állapotok
1. sem m´úködési, sem egyéb elváltozás
nincs
2. enyhe
3. kp. súlyos
4. súlyos elváltozásokkal

A
E
E
E

A
E
E
E

A
E
E
E

II.

III.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) U rachus-sipoly és urachus-cysta, húgyhólyag diverticulum, prostata hypoplasia, húgycs´ó congenitális sz´úkülete, húgycs´ó-diverticulum, hypospadiasis, epispadiasis, mikropenis, fitymasz´úkület, herék hypoplasiája, retentio testis.
b) R észletes fizikális vizsgálat, szükség esetén szakorvos véleményének kikérése.
c) U rachus-sipoly és urachus-cysta sikeres m´útéte után a jelölt alkalmas lehet, ugyanúgy fitymasz´úkület sikeres m´útéte után
is. Herék egyoldali hypoplasiája, amennyiben nem jár prostata hypoplasiával, szexuális zavarokkal, infantilismussal, a jelölt
alkalmas lehet. Heréknek a hasüregben, inguinalis csatornában történ´ó visszamaradás esetén a jelölt alkalmatlan. A II—IX.
kategória egyénileg bírálandó el a 2. és 3. alpont alapján.

Sorszám

99.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Zsugorvese és törpevese
1. egyoldali
2. kétoldali

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

KLGS KLGS
E
E

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

a) Atrophia renis, törpevese ismeretlen ok miatt.
b) Teljes vérkép, vizelet, vizelet bakterológiai vizsgálat, Koch-tenyésztés, We, se-creatinin, CN, iv.pyelographia, vese scintigraphia, izotóp renographia, UH.
c) Az alkalmasság megítélését dönt´óen az elváltozás oldalisága és a vesefunkció károsodása határozza meg.

Sorszám

100.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Pyelectasia, hydronaphrosis
1. enyhe
2. súlyos

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS

a) Pyelectasia, hydronephrosis.
b) Teljes vérkép, vizelet, vizelet bact és Koch-tenyésztés, We, se-creatinin, CN, vese-scintigraphia, izotóp enographia, iv.
pyelographia.
c) A jelölt alkalmatlan. Amennyiben hydronephrosis miatt m´útét után veseelégtelenség tünetei nincsenek, úgy a szakszolgálati
személy egyéni elbírálás alapján alkalmas lehet.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

101.

Vesek´óbetegség
1. rutin vizsgálat során diagnosztizált ún.
,,néma k´ó’’
2. vesek´óroham utáni állapot maradványtünet nélkül
3. elfolyási akadályt, húgyúti fert´ózést
okozó vesekövesség

A

I.
B

C

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E

E

E

II.

E

III.

E

IV.

E

V.

E

VI.

E

VII.

E

VIII.

E

IX.

E

a) Nephrolithiasis, calculus ureteris, calculus vesicae urinariae, calculus urethrae.
b) H asi U H , teljes vérkép, We, vizelet, se-creatinin, CN, nativ hasi rtg, iv. pyelographia.
c) A jelölt alkalmatlan. A szakszolgálati személynél, amennyiben a rutin hasi U H során vesek´ó kerül kórismézésre, szükség
esetén nativ hasi rtg-t, illetve iv. pyelogpraphiát készítünk. Amennyiben ezen vizsgálatok nem támasztják alá egyértelm´úen
a vesekövességet, úgy urológus szakorvosi véleményezés szükséges. A vesekövesség az érintett személynél ideiglenes letiltást
von maga után. Zúzás, esetleg még m´útéti megoldás végett urológiára irányítják, természetesen ezek indikációját az urológus
állítja fel.
Spontán k´ótávozás után, sikeres zúzás, illetve m´útét után a szakszemély alkalmas lehet, amennyiben a controll hasi UH, vérkép,
vizelet, vesefunkciós értékek kóros eltérést nem mutatnak. Kétoldali vesekárosodást okozó, veseelégtelenséggel járó nephrolithiasis esetén csak alkalmatlanság állapítható meg.
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Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

102.

Idült alsó húgyúti, hólyag-, here- és dülmirigygyulladás
1. enyhe
2. súlyos

E
E

E
E

E
E

II.

III.

6035
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) Cystitis chr., abscessus urethralis, urethritis, prostatitis chr., epididymitis, orchitis.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, 3 pohár próba, vizelet baktérium és Koch-tenyésztés.
c) A jelölt alkalmatlan. R ecidiváló, rosszul kezelhet´ó esetekben alkalmatlanság is megállapítható.
Sorszám

103.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Húgycs´ósz´úkület
1. enyhe
2. súlyos

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) Strictura urethrae, strictura meati urinariae.
b) Katéterezés. U rológiai szakvéleményezés.
c) 1. alpont alapján ítélend´ó meg a vizeletürítést enyhén gátló, retenciót nem okozó eset.
2. alpont szerint bírálandó a tágításra, m´útéti korrekcióra szoruló retenciót okozó eset, szükség esetén itt alkalmatlanság is
megállapítható.

Sorszám

104.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Varicokele
1. enyhe
2. súlyos

A

I.
B

C

E
E

A
E

A
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) Ondózsinórvénák tágulata.
b) R észletes fizikális vizsgálat.
c) Enyhe formái I/A. kategóriára nem alkalmas, többi rovat szerint alkalmas. Amennyiben az I/A. kategóriás m´útétet vállalja,
s az sikeresnek bizonyul, úgy alkalmas lehet. Súlyos formák, különösen ha a járást akadályozza minden rovat szerint
alkalmatlanok. A szakszolgálati személynek m´útétet kell javasolni. A sikeres m´útét után alkalmas lehet.

Sorszám

105.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Hydrokele
1. enyhe
2. súlyos

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) H ydrokele.
b) R észletes fizikális lelet, szükség esetén ultrahangvizsgálat.
c) A jelölt sikeres m´útét után alkalmas lehet, egyébként alkalmatlan. A szakszemélynek m´útétet javaslunk. Nagyfokú, mozgást
gátló, recidiv esetekben alkalmatlanság megállapítható.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

106.

A húgyszervek sebészi kezelésének következményei
1. m´úködési zavarok nélkül
2. enyhe
3. kp. fokú
4. súlyos m´úködési zavarral

E
E
E
E

E
E
E
E

E
E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Itt kell megítélni a húgyszervek küls´ó nyílásának szöv´ódményét, a húgyszervek (bels´ó) anastomosisának és ,,elterel´ó
áthidalás’’-ának (bypass shunt) szöv´ódményét, implantált és átültetett húgyszervi eszközök mechanikus szöv´ódményét,
egyéb húgyszervi m´útét utáni állapotukat.
b) M´útéti leírás. R észleges fizikális lelet. Teljes vérkép, vizelet, We, se-creatinin, carbamid nitrogén, vizelet bact tenyésztés, iv.
pyelogpraphia.
c) 1. alpont szerint: a pyelotomia, uretherotomia utáni állapot pyuria, recidiva nélkül.
2. alpont szerint: a pyuria, haematuria, üregi deformitás, ürülési zavarok m´útét után 1 évvel.
3. alpont szerint: a veseresectio, pyeloplasztika.
4. alpont szerint: a húgyszervi m´útétek utáni súlyos szöv´ódmények ítélend´ók meg.

6036
Sorszám
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Rosszindulatú daganatok

A

I.
B

C

E

E

E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

a) Malignus tumor bármilyen eredet´ú vagy lokalizációjú esetei függetlenül a választott kezelés eljárástól.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, májfunckció, vese-funkciós vizsgálatok, vércukor, a daganat kimutatására és morphológiai
szerkezetének meghatározására irányuló vizsgálatok.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

108.

Jóindulatú daganatok
1. solitaer daganatok eltávolítása utáni
állapot funkciókárosodás nélkül
2. solitaer és multiplex daganatok funkciókárosodás nélkül
3. solitaer daganatok eltávolítása utáni
állapot mérsékelt funkciókieséssel
4. solitaer és multiplex daganatok mérsékelt funkciókieséssel
5. solitaer és multiplex daganatok súlyos
funkciókieséssel, vagy ha gátolják a
felszerelés viselését
6. solitaer daganatok eltávolítása utáni
állapot súlyos funciókieséssel

A

I.
B

C

A

A

A

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E

E

E

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

a) Benignus tumor bármilyen eredet´ú vagy lokalizációjú esetei, valamint ezek kezelése utáni állapotai.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, a daganat kimutatására és morphológiai szerkezetének meghatározására irányuló vizsgálatok.
c) Elbíráláskor els´ósorban a daganat által okozott, kezelés után várható, vagy visszamaradt funkciókárosodás mértékét kell
figyelembe venni, de számolni kell a véd´óruha vagy az el´óírt szerelvény viselés traumatizáló vagy esztétikai és ezzel esetleg
malignizációt el´óidéz´ó hatásával is. Sok esetben a jóindulatú daganat radikális m´útéttel való eltávolítása teljes gyógyulást és
alkalmasságot eredményez. M´útét után visszamaradt mérsékelt funkciókárosodás esetén a személy egyéni elbírálás alapján
alkalmas lehet. Ugyanakkor alkalmatlan lehet, ha a funkciókiesés mértéke nagy.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

109.

In situ carcinoma és bizonytalan természet´ú daganatok

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Itt kell megítélni a carcinoma in situ és bizonytalan természet´ú daganatok bármilyen eredet´ú és lokalizációjú eseteit. Helyenként
semimalignusként jelölt daganatok megítélése értelemszer´úen a rosszindulatú és a jóindulatú daganatoknál tárgyalt magyarázatokban foglaltak szerint történik.

B ´ÓRGYÓGYÁSZATI
MEGBETEGEDÉSEK
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

110.

Acut szakban lév´ó b´órgyógyászati megbetegedések

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

A jelölt acut szakban alkalmatlan. Az alkalmasság a végállapot kialakulása után ítélhet´ó meg. A II—IX. rovatúaknak ezen
id´ótartamra egészségügyi szabadság adandó.
Sorszám

111.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

B´ór és a b´ór alatti szövet fert´ózései
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

A
E
E

A
E
E

A
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Carbunculus, furunculus, panaritium paronychia, cellulitis diffusa, impetigo, cysta pilonidalis, pyoderma, pyogen granuloma,
a b´ór és a b´ór alatti szövet egyéb lokális fert´ózései.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, góckutatás, vércukor, immun elfo.
c) Enyhe formában mind a jelölt, mind a szakszolgálati személyek alkalmas lehet. Kp. súlyos esetben a jelölt alkalmatlan. A
légijárm´ú-vezet´óket egyéni elbírálással kell megítélni. A 3. alpont alapján bíráljuk a nagykiterjedés´ú, gyakran recidiváló, az
egyenruha, illetve hadiruházat viselését is befolyásoló formákat.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Ekczema és kontakt dermatitis
1. kis kiterjedés´ú
2. kp. fokú
3. nagy testfelületet érint´ó

A

I.
B

C

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

a) Dermatitis contacta, ekzema chronicum.
b) Teljes vérkép és vizelet, VDR L, We, allergének vizsgálata, góckutatás, szükség esetén szakkonziliáriusi vizsgálatok.
c) A jelölt alkalmatlan. A II—IX. rovat alá tartozó egyénileg bírálandó el. A nagy testfelületet érint´ó, egyenruha, véd´óruházat
viselését akadályozó, felülfert´óz´ódött, a b´ór jelent´ós lichenificált eseteiben alkalmatlanság állapítandó meg.
Sorszám

113.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Hólyagos b´órbetegségek
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Dermatitis herpetiformis, subcornealis pustularis dermatosis, impetigo herpetiformis, pemphigus, pemphigoid, egyé hólyagos b´órbetegségek.
b) Teljes vérkép, vizelet, immunelfo, májfunkciók. Szükség esetén szakkonziliáriusi véleményezés.
c) A jelölt alkalmatlan. Az itt felsorolt betegségek dönt´ó többsége immunológiai megbetegedés, mely valószín´úleg tartós steroid
kezelésre szorul, így a szakszemély esetében is alkalmatlanságot jelent.
Sorszám

114.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Erythemás állapotok
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Erythema toxicum, erythema exsudativum, multiforme, erythema nodosum, lupus erythematosus (discoides) non disseminatus, egyéb erythemás állapotok.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, immunelfo, gócvizsgálatok, szükség esetén specifikus eredet kizárása és szövettani vizsgálat,
Lupus erythematodes esetén systematisatiora utaló vizsgálatok, belgyógyászati consilium, LE-sejt.
c) A jelölt a recidiva hajlam miatt alkalmatlan. A szakszolgálati személy enyhe formában alkalmas, kp. súlyos formánál egyénileg
bírálandó el, súlyos elváltozás esetén alkalmatlan.
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

115.

Pikkelysömör és hasonló kóros elváltozások
1. izolált
2. szóródó
3. szöv´ódményes

A
E
E

A
E
E

A
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Arthropathia psoriatica, acrodermatitis continua H allopeau, parapsoryasis, pityriasis rosea, pityriasis rubra pilaris.
b) Az endogen és exogen Köbner-tényez´ók szakkonziliáriusi (gégészet, fogászat, neurológia) és laboratóriumi vizsgálatok
(se-húgysav, vércukor).
c) Kis kiterjedés´ú formákban mind a jelölt, mind a szakszemély alkalmas. Pityriasis rosea acut megbetegedés, nem szokott
kiújulni. Psoriasis kiterjedt, de szöv´ódmény nélküli formái a 2. alpont szerint ítélend´ó meg. A súlyos szöv´ódményes formák
alkalmatlanságot vonnak maguk után.
Sorszám

116.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Lichen
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

E
E
E

E
E
E

E
E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Lichen planus, lichen nitidus, lichen ruber moniliformis, lichen striatus, prurigo, lichenificatio és lichen simplex krónikus
Vidal, dermatitis factitia.
b) Teljes vérkép, vizelet, VDR L, We, Köbner-tényez´óket tisztázó vizsgálatok, vagy a diagnosist igazoló histológiai vizsgálatok,
neurológiai consilium.
c) A jelölt alkalmatlan. Enyhe formában a szakszemély alkalmas, súlyos, makacs, szöv´ódményes forma esetén alkalmatlan.
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Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

117.

A b´ór túltengéses és sorvadásos állapotai
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

II.

III.

1998/96. szám
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
a) Dermatosclerosis localisata, lichen sclerosus, et atrophicus, elastosis perforans serpiginosa, hyperkeratosis, karetoderma,
ichthyosis acquisita, acanthosis nigricans acquisita, atrophia degenerative colloidalis, keloid, excessiv granulatio, atrophia
cutis, a b´ór egyéb túltengéses és sorvadásos állapotai.
b) Szövettani vizsgálat, szükség esetén sebészi vagy onkológiai konzilium.
c) Enyhe formában mind a jelölt, mind a szakszemély alkalmas. Kp. súlyos formában a jelölt alkalmatlan, a szakszemély
egyénileg bírálandó el. Súlyos esetekben a megítélés alkalmatlan.
Sorszám

118.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Haj, hajtüsz´ók, verejtékmirigyek
faggyúmirigyek betegségei
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

és

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
a) Alopecia, hirsutismus, folliculitis, anhidrosis, miliaria rubra, acne, atheroma cutis, seborrhea, hypertrichosis.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, hajhullás esetén góckutatás, több kórkép esetén szükség szerint egyéb labor vizsgálatok.
c) A felsorolt elváltozások enyhe esetei minden rovat szerint alkalmasak. Alopecia totalis, anhidrosis jelöltnek nem alkalmas.
Kp. súlyos esetekben a jelölt alkalmatlan, a szakszemély egyénileg bírálandó el. Súlyos esetekben alkalmatlan (acne keloides
nagykiterjedés´ú, esztétikailag zavaró, ruházat viselését akadályozó esetei).
Sorszám

119.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Idült b´órfekély
1. enyhe
2. kp. súlyos
3. súlyos

E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
a) U lcus compressum, ulcus decubitale, ulcus cutis, ulcus chronicum.
b) Teljes vérkép, vizelet, We, vércukor. Kóreredet tisztázása miatt angilogiai, belgyógyászati szakvizsgálat.
c) Az alkalmasság megállapításakor a kiváltó ok az irányadó. Amennyiben a kiváltó ok, az alapbetegség olyan, hogy a fekély
gyógyulására nincs reális esély, még enyhe esetekben is alkalmatlan a személy.
Sorszám

120.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Csalánki´útés
1. idült enyhe
2. idült súlyos

E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS A
A
A
A
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
a) U rticaria idiopathica, h´ó urticaria, urticaria chr., urticaria periodica recurrens.
b) Kémiai és fizikai allergének meghatározására irányuló allergológiai tesztvizsgálatok, táplálkozási allergén esetén az aciditási
viszonyokra és májfunkcióra utaló kiegészít´ó vizsgálatok.
c) A jelölt alkalmatlan. Enyhe chronikus esetekben a szakszemély egyénileg bírálandó el, ugyanígy súlyos esetben is.
Sorszám

121.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

B´ór és a b´ór alatti szövetek egyéb betegségei
1. kis kiterjedés´ú körülírt formák
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2. közepes kiterjedés´ú formák
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
3. szétterjedt formák
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
a) Dermatitis infectiosa ekzematoides, dermatitis seborrhoica, ekzema seborrhoica, parakeratosis pityriasis capitis, callositas,
callus, clavus, a köröm betegségei, pigmentzavarok, a b´ór vascularis zavarai hegesedés és fibrosisa, a b´ór degeneratív és
egyéb betegségei.
b) Elvégzend´ók a betegségek kórisméjét tisztázó és meger´ósít´ó szakkonziliáriusi, laboratóriumi, szükség esetén szövettani
vizsgálatok.
c) A pigment és éranyajegyek, valamint egyéb pigmentanomáliák közül a kis körülírt formák az 1. alpont szerint kerülnek
elbírálásra. Hasonló módon ítélend´ók meg a b´ór és a b´ór alatti szövetek egyéb betegségei is. A nagyobb naevusok (1 cm
körüli nagyságúak, cakkos szél´úek, pigmentáltságuk egyenetlen) jelöltnél alkalmatlanságot jelent, szakszemélynél egyénileg
bírálandó el. Epidermolysis bullosa hereditaria, dyskeratosis follicularis Darier, urticaria pigmentosa, ectodermalisdysplasiák, poikilodermák, eroderma pigmentosum és egyéb kiterjedt b´órtünetekkel járó veleszületett b´óranomáliák a 3. alpont
szerint ítélhet´ók meg.
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Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

122.

A köt´ószövet diffuz autoimmun betegségei
1. enyhe
2. súlyos

E
E

E
E

E
E

II.

III.

6039
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
E

a) Lupus erythematosus systemicus, scleroderma, Sjögren-féle betegség, dermatomyositis, polymyositis. Schönlein-H enochféle purpura, vasculitis allergica a vérképz´ószervek betegségeinél leírtak alapján ítélend´ók meg.
b) Teljes vérkép, vizelet, Wa, We, májfunkciós próbák, enzim vizsgálatok, se-összfehérje, diagnosisához szükséges speciális
vizsgálatok.
c) Ezen elváltozásoknál a jelölt alkalmatlan. A szakszemély enyhe formák esetén egyéni elbírálás alá esik, súlyos esetben
alkalmatlan.

A FÜL-ORR-GÉGE MELLÉKÜREGEK ÉS AZ ÁLLKAPOCS BETEGSÉGEI
Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

123.

Chronicus, gennyes epitympanitis. Chronicus, gennyes kétoldali mesotympanitis,
amely gyakran kiújul, vagy amelyet a dobüreg falának polypjai, granolumái, cariesei kísérnek, vagy ha a fels´ó légutak nyálkahártyája dystrophiának kifejezett tünetei állnak fenn

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

A középfül gyakran kiújuló, makacs chronikus gyulladását, melyek terápia resistensek, gyakran gennyesednek, sarjképz´ódést,
polypusokat okoznak, a hallást, esetleg az egyensúlyrendszert is befolyásolják, minden rovat szerint alkalmatlannak kell
tekinteni. Amennyiben ezen folyamatok m´útétre kerülnek, vagy kerültek, a továbbiakban a 126. pont, illetve a 127., 128. és 129.
pont alapján kell döntést hozni.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

124.

Chronicus, gennyes féloldali mesotympanitis, amelyet nem kísérnek az el´óz´ó
ponthoz felsorolt sajátságos tünetek

E

E

E

II.

III.

E

E

IV.

V.

VI.

KLGS KLGS KLGS

VII.

E

VIII.

IX.

KLGS KLGS

Gennyes mesotympanitis alatt olyan chronikus nyálkás-gennyes fülfolyást értünk, mely a dobhártya mesotympanalis részén
állandó jelleg´ú gy´úr´ús perforációt okoz. A gennyes mesotympanitisben szenved´ó személyt kezelni kell. Egyes esetekben,
jóindulatú lefolyású folyamat esetén a vizsgált személyt a IV—IX. rovat szerint, a fedélzeti rádiósok kivételével alkalmasnak
lehet ítélni.
Jóindulatú lefolyásúak azok a chronikus, gennyes mesotympanitisek, amelyeknek:
— nincs recidiva hajlama,
— a fülb´ól ürül´ó váladéka baktériummentes,
— granuláció polyposis és más kóros elváltozások nincsenek,
— a fels´ó légutak nyálkahártyája gyulladásmentes,
— olyan gégészeti betegség nem mutatható ki, amely okozhatná a fül kóros elváltozását,
— a hallás és vestibuláris funkció nem károsodott,
— a folyamat lokalizálódása, progresszív folyamat hiánya (caries, cholesteatoma), amelyet a röntgenlelet is meger´ósít,
— szubjektív kellemetlen érzések nincsenek (fejfájás, fülzúgás).

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

125.

Középfülgyulladás után visszamaradt állandó tünetek (dobhártya száraz perforációja heges elváltozása, összenövések a
dobüreg falában), valamint a középfül
chronikus, nem gennyes gyulladásai a
hallás és a barofunkció mérsékelt csökkenésével

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

VII.

E

VIII.

IX.

KLGS KLGS

Ebbe a pontba a lezajlott középfülgyulladás maradványtünetei tartoznak. A lezajlott perforáció helyén kialakult kisebb heg és
a dobhártya elmeszesedése, ha a dobhártya mozgékonysága jó, a hallás, a barofunkció nem károsodott sem a jelölteknél sem a
növendékeknél, nincs alap a jelen pont alkalmazására. Száraz perforáció esetén az alkalmasságot csak akkor lehet kimondani,
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ha bizonyos, hogy a száraz dobhártya perforációja mögött nem húzódik meg chronikus gennyes középfülgyulladás. Ezért a
szakszolgálati személyek azon tagjainál, akiknél a dobhártya száraz perforációja zajlott le, kórházi kivizsgálást kell végezni, ahol
a dinamikus megfigyelés során teljes audiometriai és röntgenvizsgálatokat kell végezni. Gyulladás hiányában — a hallásfunkció
jó (súgott beszéd megértés legalább 3/3 méterr´ól), a fül-orr-gége szervek normálisak — alkalmas megállapítást kell tenni. Az
orvosi jellemzésben le kell írni, hogy a lezajlott folyamat a szakmai tevékenységet hogyan befolyásolta.
Ehhez a ponthoz tartozik az ún. száraz középfülgyulladás (a középfül száraz hurutja), amely nem recidivál és közepes fokú
hallás és barofunkció zavarok kísérik, amelyek mértéke önmagában nem teszik szükségessé a 127. és a 128. pontok alkalmazását.
Csak akkor engedélyezhet´ó ezen személyek részére a szakszolgálat, ha a repülést jól viselik, és hatására barotraumára utaló
elváltozások nem jelentkeznek.

Sorszám

126.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

Fülm´útétek utáni állapot
1. antrotomia, amennyiben a gyermekkori antrotomia m´útéti eredménye jó,
recidiva nem történt, dobhártyák minimális hegesedés´úek, halláskárosodás nincs
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
2. mastoidectomia és/vagy tympanoplastikák, amennyiben a m´útét gyógyult és
eredményét elérte (chronikus folyamat megsz´únt, halláskárosodás nem
jelent´ós, dobhártyák funkciójukat
megtartották, barofunkció jó, lényeges röntgen eltérés nincs, vestibuláris
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS
funkció jó
3. radicalis fülm´útétek (amennyiben a
radikális m´útéti terület gyógyult, kihámosodott sarjszövet, cholesteatoma
képz´ódés nincs, hallás a 128. pontot
kielégíti, barofunkció, vesztibuláris
funkció megfelel´ó recidivák nem alakulnak ki)
E
E
E
E
E
KLGS KLGS
4. stapedectomia
E
E
E
E
E
E
E
5. egyéb, fent nem felsorolt m´útétek
(amennyiben a különleges felszerelések használatát nem befolyásolja, recidiva hajlam nincs, a hallás barofunkciót vesztibuláris funkciót nem befolyásolja, a professzionális repülés várhatóan nem hoz intenzív romlást)
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS

KLGS KLGS KLGS KLGS

KLGS
E

E
E

KLGS KLGS
E
E

KLGS KLGS KLGS KLGS

A fülm´útétek utáni állapotot mindig egyéni elbírálás alapján kell megítélni jelöltnél, hallgatónál és szakszolgálati személynél
egyaránt. Figyelembe kell venni a fülm´útét anatómiai helyét, funkcionális eredményét, idejét, a funkció várható változását a
professzionális igénybevétel hatására.
Kizáró ok a többszöri m´útét utáni recidiva, stapedectomia, cholesteatoma recidiva, mindenféle rosszindulatú daganat utáni
m´útét. A jelöltnél csak a gyermekkorban végzett jól gyógyult recidiva hajlamot nem mutató, jó hallással rendelkez´ó, jól mozgó
és kissé hegesedett dobhártyájú antrotomia utáni állapotnál jöhet szóba az alkalmasság. Amennyiben a fülm´útét jól gyógyult,
recidiva hajlam (genny, sarjszövet, polyp, cholesteatoma, hámosodási deffectus) nincs, a különleges felszerelést akadályozó
körülmény nincs, az alkalmasságot a 125., 127., 128. és a 129. pont alapján kell eldönteni.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

127.

A fül vagy az orrmelléküregek barofunkciójának csökkenése (a légnyomásváltozásra fellép´ó fokozott érzékenység)
1. állandó heves formája
2. nem heves formája

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

E
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

VII.

VIII.

IX.

E
E

E
KLGS

—
—

A fül barofunkció romlás mértékét és tartósságát otometriás vizsgálaton kívül barokamrai felszállással (zuhanópróba) is
ellen´órizni kell. Tartós és igen kifejezett fül barofunkciós zavar (a dobhártya kiterjedt hyperaemiája, a dobüregi vérömleny,
exudátum), mely barokamrai vizsgálat, vagy gyakorlórepülés után jelentkezik, a szakkiképzés vagy a repülések folytatását
kontraindikálja.
Hasonló módon kell elbírálni azokat az esetet is, amikor a dobhártya helyi elváltozásai és a fájdalom nem áll el´ótérben, hanem
hosszabb ideig tartó (több nap) hallászavar lép fel minden alkalommal, amikor a vizsgált személy légnyomásváltozás hatásának
van kitéve.
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A dobhártya kiterjedt hyperaemiáját, amelynél bevérzés vagy exudátum van a dobüregben, fájdalom, füldugulás kíséri, valamint
azokat a mérsékelt fokú hallászavarokat, amelyek a barokamrai vizsgálat során 24 órán belül megsz´únnek, a fül mérsékelt
barofunkció zavaraként kell értékelni. Ezekben az esetekben a II—IX. rovat szerinti alkalmasságot, egyéni elbírálás alapján, a
végzett munka jellegét´ól, a barofunkció zavar formájától (organikus vagy funkcionális), a gyógykezelés eredményét´ól és egyéb
olyan adatoktól függ´óen kell meghozni, amelyek alapján következtetni lehet arra, hogy a vizsgált személy hogyan tudja a jöv´óben
a munkakörével kapcsolatos feladatokat ellátni.
A jelölt vizsgálatoknál a fül barofunkcióját a fülkürt átfújásával, a fül-orr-gége szervek endoscopiás, audiometriás és a
barokamrai vizsgálatával kell meghatározni. Azokban az esetekben, amikor a normális otoscopiás lelet és jó hallás mellett az
Eustach kürt átjárhatósága akadályozott, a vizsgálatot az orr nyálkahártyájának anaemizálása után meg kell ismételnünk.
Ha a barokamrai vizsgálat a fül barofunkció zavarát mutatja, úgy a barotraumás elváltozások megsz´únése után a vizsgálatot
meg kell ismételni. Amennyiben a jelöltnél a barokamrai vizsgálat után enyhe dobhártya hyparaemia található vagy a kalapács
nyelének belöveltsége, de az otomanometria eredményei jók, a fül-orr-gége szervekben egyéb kórós eltérés nincs, beiskolázása
engedélyezhet´ó. Az orrmelléküregek barofunkció zavarait a vizsgált panaszai, az orrnyálkahártya vizsgálati lelet, a légnyomásváltozás t´úr´óképesség, a barokamrai vizsgálat el´ótt és után végzett melléküreg röntgen vizsgálatok együttes adatai alapján lehet
megállapítani.
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128.

Hallásromlás
1. végleges, teljes süketség az egyik fülön, végleges hallásromlás mindkét fülön, a súgott beszéd megértési határa
1 méterig terjed
2. végleges halláscsökkenés az egyik fülön, a súgott beszéd megértési határa
1 m-ig terjed, amíg a másik fülön 1—4
m-ig; végleges halláscsökkenés mindkét fülön, a súgott beszéd megértési
határa mindegyik fülön 1—2 m távolságig terjed
3. végleges halláscsökkenés az egyik fülön, a súgott beszéd megértési határa
1 m-ig terjed vagy a másikon 4 méter
felett van; végleges halláscsökkenés
mindkét fülön, a súgott beszéd megértési határa 2—3 m között van
4. végleges halláscsökkenés az egyik fülön a súgott beszéd megértési határ
ezen a fülön 2—4 m között van
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Halláscsökkenés megállapítása után ismételten el kell végezni a hallásfunkció súgott beszéd, hangvilla és audiometriai módszerrel végzett vizsgálatát. Amennyiben az a gyanú áll fenn, hogy a halláscsökkenés csak átmeneti — f´óképpen a mély magánhangzókat tartalmazó hangcsoportokra terjed ki —, a fülkürtöt át kell fújatni. Fél-, vagy kétoldali teljes süketség gyanúja esetén
feltétlenül el kell végezni a süketség objektív megállapítására szolgáló vizsgálatokat (Lombard vizsgálat BERA vizsgálat).
Az alkalmasság eldöntésére a legrosszabb hallásértéket kell alapul venni függetlenül attól, hogy ezek a mély vagy magas
hangokra vonatkoznak. Nagyon jelent´ósek a hallási funkciók elbírálásában azok az adatok, amelyeket a hang-audiometria
szolgáltat, mert lehet´óséget adnak a hallásromlás fokának megállapítására és a hallásromlás dinamikus megfigyelésére.
Súlyosabb hallásromlás jele ha 2—8000 Hz-en hallásküszöb emelkedés 40—50 dB.
Az alkalmasság elbírálása szempontjából a másodfokú halláskárosodások fontosak és az elbírálást a 2. alpont alapján kell
elvégezni.
Kifejezett halláskárosodásnak kell tekinteni a hallásküszöb emelkedést minden frekvencián, illetve ha 500 Hz feletti frekvenciákra kiterjed. Ilyen esetben a hallásküszöb emelkedés 1500 Hz alatt 15—20 dB, felette pedig 80 dB-ig terjed (nagyothallás
3. stádium). Az alkalmasságot ezekben az esetekben a 1. alpont alapján kell elbírálni. Fontos kritérium a hallászavarok
megítélésénél a rádióhangok jó megértése repülés közben, amit egyénileg kell elbírálni a parancsnoki és orvosi jellemzés, esetleg
ellen´órz´ó repülés adatait is felhasználva.
Azokat a halláskárosodott szakszemélyeket, akiknél mindkét fülön 70 dB hanger´ósség mellett, vagy afelett (100%-os beszédérthet´óség normális szintje 30 dB hanger´ósség) nem lehet elérni 100%-os beszédérthet´óséget a beszédaudiometriás módszerrel,
a repül´ó szolgálatról le kell tiltani.
Gyorsan progrediáló nagyothallás esetén szakszolgálatra alkalmatlan döntést kell hozni, a halláscsökkenés fokától és a repülés
közben rádióvételi készségt´ól függetlenül. A szakszolgálati alkalmasságot hallásromlás esetében célszer´ú megfelel´ó gyógykezelés és kórházi kivizsgálás után elbírálni.
Jelölteket, hallgatókat, rádiósokat alkalmasnak lehet ítélni, ha a mély és magas hangokat tartalmazó súgott beszédet mindkét
fülön legalább 6 méterr´ól megértik. Jelölteknél a következ´ó audiometriás értékeket követeljük meg:
500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

15 dB

20 dB

20 dB

25 dB

35 dB
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Fokozott vesztibuláris érzékenység
1. kifejezett, állandó, mely repülés közben
lép fel és tréninggel nem kezelhet´ó
2. repülés közben kompenzált
3. átmeneti tüneti jelleg´ú
4. kisfokú vesztibuláris érzékenység
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A légijárm´ú-vezet´ó és -személyzet vesztibuláris érzékenységének reális megítélését a vesztibulometriás (forgószék Hilov hinta
vizsgálat), az anamnézis, a repüléstechnikai jellemzés (bonyolult m´úrepülési figurák, hosszú ideig tartó repülések elviselése)
alapján lehet elvégezni. Egyetlen adat alapján a szakszemélyzet alkalmasság fokát eldönteni nem szabad.
Az 1. alponthoz tartoznak a repülés közben fellép´ó kifejezett, nem átmeneti jelleg´ú tréninggel nem javítható, fokozott
vesztibuláris érzékenység esetei. Ugyancsak ide kell sorolni a Meniere betegséget kísér´ó vesztibuláris, vegetatív tüneteket is.
Egyes esetekben, amikor meggy´óz´ó adatok bizonyítják, hogy a vizsgált személy a repülést rosszul t´úri a súlyos vegetatívvesztibuláris reakciók miatt, de a vesztibulometriai vizsgálat ezt nem tudja kimutatni, és a klinikai kivizsgálás sem mutatott
eltérést, a jelen pont els´ó alpontja alapján szakszolgálatra alkalmatlan döntést kell hozni a repül´óorvosi és szakmai vélemény
adataira támaszkodva.
A szakszemélyzet azon tagjait, akiknél a vesztibuláris túlérzékenység koponyatrauma után lépett fel, kórházi kivizsgálásra kell
küldeni. Az alkalmasságról szóló döntést csak neurológiai és vesztibulometriás vizsgálatok adatai alapján lehet meghozni.
A vesztibulometria eredményeit neurológussal együtt kell kiértékelni. Enyhe vesztibulo-vegetatív reakciók, amelyek sápadtság
enyhe izzadás formájában jelentkeznek és a vesztibulometriai vizsgálat alatt súlyosbodnak, azon személyeknél, akik egyébként
a repülést jól viselik és semmilyen egyéb elváltozásuk nincs, nem adnak alapot a jelen pont alkalmazására.
Azokban az esetekben amikor a szakszemélyeknél utasként végzett repülések során hányinger lép fel a vizsgált személyt
2. alpont alapján alkalmasnak lehet ítélni azon típuson, amelyen a vizsgálat id´ópontjában repül.
A 3. alponthoz tartoznak az átmeneti, ún. ,,tüneti’’ vesztibuláris túlérzékenységi jelenségek. Átmeneti jelleg´ú vesztibuláris
zavarok esetén, amelyek kiszáradás, gyomor-bél betegségek után jelentkeznek, a vizsgáltnál oki gyógykezelést kell elvégezni,
amely után alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni.
Azokat a személyeket, akiknél hosszabb ideig tartó repülési szünet után vesztibuláris zavarok lépnek fel speciális edzésnek kell
alávetni.
A vesztibulo-vegetatív reakciók labilitása esetén (ha a vegetatív zavarok a vesztibuláris inger hatására növekednek) a vizsgálatot
kórházban kell elvégezni, ahol az alkalmasságot komplex, céltudatos kivizsgálás alapján kell eldönteni. Jelen pont alapján kell
megítélni azokat a szakszemélyeket, akiknél repülés közben illúziók léptek fel, amennyiben azok vesztibuláris eredet´úek.
A repülés közben csak ritkán jelentkez´ó és könnyen leküzdhet´ó (átmeneti jelleg´ú), valamint a m´úszer szerint végzett repülési
tapasztalatok növekedésével elt´ún´ó illúziók nem teszik szükségessé a jelen pont alkalmazását.
A vesztibuláris apparátus funkcionális állapotának megállapítására a jelölteknél az alábbi módszerek valamelyikét kell alkalmazni:
— vizsgálat forgószékben,
— vizsgálat H ilov hintán.
Jelölt el´ósz´úrésnél 1 percig tartó, Bárány-féle forgószékben kell kitenni a jelöltet a Markarján-féle kumulatív vesztibuláris
ingerlésnek.
Kifejezett vegetatív reflexek észlelése esetén a vizsgálatot 1—2 nap múlva ugyanabban a formában és terjedelemben meg kell
ismételni, ha az ismételt vizsgálatkor is a kumulatív ingerek hatására fokozott vesztibuláris érzékenységet tapasztalnak, úgy az
1. vagy 2. alpont alapján a jelölt alkalmatlan. Az a jelölt, akinél a fokozott vesztibuláris érzékenység csökkent hypoxia-t´úr´óképességgel társul, alkalmatlan, és ebben az esetben szükségtelen a barokamrai és vesztibuláris vizsgálatok megismétlése.
A vesztibuláris rendszer vizsgálatát kumulált ingerek alkalmazása mellett, a nap els´ó felében kell elvégezni, étkezés után
legkorábban 2 órával. Ha a vizsgálat 2 perce alatt kifejezett vegetatív reakciók lépnek fel (er´ós sápadtság, émelygés, hányinger,
hányás stb.), a jelöltet a vesztibuláris túlérzékenység miatt repül´ókiképzésre alkalmatlannak kell ítélni. Jelentéktelen sápadtság
és mérsékelt izzadás, jó közérzet mellett a vizsgálat 1—2 napon belüli megismétlését teszi szükségessé.
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Az orr, garat, gége trachea, állkapocs, arcb´ór fülkagyló és küls´ó hallójárat traumáinak és betegségeinek következményei
1. ha kifejezett légzési, beszéd, nyelési,
rágófunkció zavarok állanak fenn,
vagy ha zavarja a különleges felszerelések és berendezések használatát
2. ha az 1. pontban felsorolt zavarok
nem kísérik és nem zavarja különleges
felszerelések és berendezések használatát; teljes (maradandó) szaglóképesség elvesztés
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E pont alapján kell megítélni az orr- szájüreg, gége és az állkapocs sérülései után visszamaradt elváltozásokat, valamint azokat
a veleszületett fejl´ódési rendellenességeket, amelyeket sebészeti beavatkozással vagy más módszerrel nem sikerül megszüntetni,
és a szerv m´úköd´óképessége helyreáll úgy a II—IX. rovat szerint szakszolgálatra alkalmas megállapítást lehet tenni.
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A szaglóképesség állandó jelleg´ú csökkenése vagy teljes szagláshiány esetén csak akkor alkalmas a személy, ha az nincs egyéb
betegséggel pathogenetikai összefüggésben. Ha a szaglóképesség elvesztése vagy csökkenése egyéb megbetegedés tünete úgy
a szakszolgálatra való alkalmasságot az alapbetegség alapján kell elbírálni. Ugyanebbe a pontba tartoznak az orrsövényferdülések adenoidok, az orrkagyló hypertrophiája, az orrmelléküregek csontos falának megbetegedései (osteomák, osteomyelitisek
stb.) chronikus tonsillitisek, a fels´ólégutak nyálkahártyájának hypertorphiája vagy artrophiája, valamint azok az egyéb megbetegedések, amelyek kedvez´ótlenül befolyásolják a légzési, nyelési, beszéd- és rágás funkciókat, illetve amelyek akadályozzák a
különleges felszerelések és berendezések használatát.
A fenti megbetegedésekben szenved´ó jelöltek alkalmatlanok, a hallgatókat és kiképzett személyeket kórházi vagy ambuláns
szakorvosi kezelésben kell részesíteni.
A II—IX. rovat szerint a személy csak abban az esetben lehet alkalmatlan, ha a végzett gyógykezelés eredménytelen volt és a
fennálló elváltozások a végzett munka ellátását kedvez´ótlenül befolyásolják.
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131.

Az orrmelléküregek chronikus megbetegedései
1. a fels´ólégutak dystrophiás vagy gyakran
ismétl´ód´ó gennyes megbetegedései gyakori sinusitis (egy- vagy kétoldali)
2. gennyes kísér´ó tünetek nélküli folyamatok
3. nem gennyes folyamatok (catarrhalis
serosus, vasomotoros és sinusitisek
egyéb, nem gennyes formái, arcüreg
cysta)
4. polypusok (nagy) (jó barofunctió, tünet- és panaszmentesség esetén)
5. enyhe catarrhalis gyulladásnál, ha a
lágyrészárnyék 1/2 cm-nél kisebb, illetve babnyinál kisebb polypus (jó barofuncitó, tünet és panaszmentesség
esetén)
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Az orrmelléküregek krónikus gennyes megbetegedéseinek a diagnózisát a rhynoscopiai vizsgálattal (gennyképz´ódés) és
orrmelléküreg röntgenfelvétellel kell igazolni, a Highmore üreg esetében pedig ezenkívül még próba puntióval is alá kell
támasztani. Az orrmelléküreg m´útétei után visszamaradt tünetek (vonalszer´ú heg a szájtornác áthajlási red´ójében, az operált
melléküreg és az orrüreg között fennmaradt anastomosis, fátyolozottság a röntgenfelvételen), ha nem okoznak panaszokat,
nincs gennyképz´ódés és a fels´ó légutak nyálkahártyája normális, nem jelenti a szakszolgálat akadályát. Az 1. alpont alapján kell
elbírálni azokat az orrnyálkahártya polypokat, amelyek az orrlégzést akadályozzák. Ebbe a betegségcsoportba tartoznak a
krónikus sinusitisek, amelyeknél nincsenek látható szöv´ódmények, de gyakran kiújulnak (évente legalább kétszer) és nagy
kiesést okoznak a szakszolgálatból.
A 2. alpontba azok a krónikus gennyes orrmelléküreg gyulladások tartoznak, amelyeket nem kísér a fels´ó légutak nyálkahártyájának dystrophiája, nem hajlamosak gyakori kiújulásra és nem okoznak fejfájást. Az ilyen típusú sinusitisben szenved´ó
személyeket gyógykezelni kell. Nem teljes gyógyulás esetén IV—IX. rovat szerint csak az a személy lehet szakszolgálatra
alkalmas, akinél a betegség nem jár szubjektív tünetekkel (rossz közérzet, fejfájás, nyomásérzés a fejben, alvási és munkaképesség zavarok), és ha a megbetegedés a tevékenységet károsan nem befolyásolja. A 3. alpontba az orrmelléküregek chronikus,
nem gennyes megbetegedései tartoznak (catarrhalis, serosus, vazomotoros és egyéb nem gennyes sinusitisek), valamint a
Highmore üreg cystái. A szakszemély alkalmatlan, ha megbetegedését a fels´ó légut nyálkahártyájának dystrophiája kíséri, vagy
kifejezett szubjektív tünetek állnak fenn, a folyamat hajlamos a gyakori kiújulásra és rosszul viseli a légnyomásváltozásokat,
akár repülés közben, akár az ismételt barokamrai vizsgálatok alkalmából.
Az orrmelléküregek chronikus, nem gennyes megbetegedéseit mindenre kiterjed´ó, komplex vizsgálatok alapján kell megállapítani. Súlyos hiba csak egyetlen lelet, akár az orrtükrözés, akár a röntgenfelvétel alapján a betegség diagnózisát felállítani és
még inkább annak alapján az alkalmasságot megállapítani. A Highmore üregek nyálkahártyájának parietális duzzanatai jelölt
esetében nem jelenti alkalmatlanságot, ha az ellen´órz´ó röntgenvizsgálatok a fül-orr-gége szervek endoscopiás vizsgálata és egyéb
vizsgálatok nem mutatnak ki kóros elváltozásokat.
A melléküregek polypusai, cystái, m´útét utáni állapotai, amennyiben nem okoznak zavarokat, légzési zavarokat, barofunkciós
problémákat, gyakori gyulladásos fellobbanásokat, jelölteknél az I/B., légijárm´ú-vezet´óknél és egyéb légiközlekedési szakszemélyzetnél egyéni elbírálás alapján nem zárják ki az alkalmasságot.
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A fels´ó légutak lupus vulgarisa, tuberculosisa, scleromája és egyéb infectiós granulomái, valamint rosszindulatú daganatai, bármilyen fejl´ódési stádiumban
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Ritka kivételt képezhet a tökéletes gyógyulás, amennyiben hegesedés a funkciókat nem zavarja, recidiva hajlam hosszabb id´ón
keresztül nincs, a ruházat és speciális felszerelés használata nem akadályozott — sebész és belgyógyász bevonásával — a II—IX.
rovat szerinti repül´óalkalmasságot ki lehet mondani.
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Allergiás fels´ó légúti folyamatok
1. sesonalis
2. nem sesonalis
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A klinikailag és labor által igazolt (tünettan, b´órpróba, IgE, PRIST) enyhe fokú sesonalis megjelenés´ú fels´ó légúti allergiás
folyamatok szoros ellen´órzése mellett egyéni elbírálás szerint szakszolgálatra minden rovatban alkalmas lehet, jelöltként nem
alkalmas. Az egyes esetekben félévenként ROB szinten, belgyógyász bevonásával kell ellen´órizni, az esetleges progresszió
kizárása miatt. Szükség szerint osztályos kivizsgálással kell mérlegelni további alkalmasságát, esetleges korlátozását, jelent´ósebb
progresszió esetén letiltását. Évenként orvosi és parancsnoki jellemzésben kell kérni repül´ótevékenységének megítélését.
Célszer´ú az allergiás id´ószakra tervezni szabadságát, illetve kondicionáló pihentetését. Nem szezonális jelleg´ú allergiás folyamatoknál az I—III. rovat szerintiek nem alkalmasak, a IV—IX. rovatig egyéni elbírálás alapján, a fentiek szerint (belgyógyász
bevonásával), a gyakoriság, súlyosság, esetleges progresszió alapján kell megítélni. Minden estben különös figyelmet kell
fordítani a barofunkció megtartottságára.
Sorszám

134.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Dadogás és hebegés
1. igen kifejezett
2. enyhe forma

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

E
E

E
E

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

A dadogás súlyosságát ideggyógyásszal közösen, a beszédfunkció dinamikus megfigyelésével kell meghatározni.
Mérsékelt fokú dadogás esetében a VI—IX. rovat szerint csupán azon személynél lehet engedélyezni a szakszolgálat folytatását,
akinél a jellemzésben kifejezetten utalnak arra, hogy dadogása nem befolyásolja kedvez´ótlenül a kapott feladata elvégzését.

FOGÁSZATIMEGBETEGEDÉSEK
Sorszám

135.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Foghiány
1. kivehet´ó protézis
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
2. 6 vagy több fog hiánya összesen, quadránsonként 2-nél több ´órl´ófog hiánya
esetén (8-asok nem számítódnak bele); röntgenfelvétellel igazolt, állcsontban normális állású, de még áttörési
tendenciát nem mutató 8-ast meglév´ó
fognak lehet tekinteni. Egymás mellett két moláris fog hiánya. Több gyöker´ú moláris gangrénás fogat, radixot
hiányzónak kell tekinteni
E
KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
A
A
3. pótlás: rögzített (beépített) pótlás
1-nél több quadránsban, az áthidalás
a fent említett megengedett maximális
foghiány szerint készült. Ha a beépített fogm´ú kett´ó quadránsban található egyéni elbírálással a jelölt csak akkor tehet´ó alkalmassá, ha a pótolt fogm´ú oka nem az elhanyagolt szájállapot, hanem pl. banális baleset
KLGS KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
A
A
4. tömések: 15-nél több tömött fog
összesen, Black osztályoknak és az elkészített tömések min´óségének megfelel´óen egyéni elbírálás alapján
KLGS KLGS KLGS
A
A
A
A
A
A
A
A
A ROB vizsgálatok alkalmával minden esetben a részletes fogászati státuszt rögzíteni kell. Szükség esetén, kiegészítésként
ajánlott a röntgen és speciális röntgen felvételek készítése.
A II—VII. rovat szerint kivehet´ó protézis esetén csak akkor repülhetnek, ha a repülés el´ótt protézisüket kiveszik. Az említett
személyek csak akkor végezhetnek repül´ómunkát, ha a protézis kivétel nem akadályozza a beszéd érhet´óségét és nem
szenvednek emészt´ószervrendszeri megbetegedésekben. A kivehet´ó protézisek helyett a rögzítetteket, szükség esetén a
beültetéseket javasoljuk, különösen a II. rovatban. Amennyiben az elkészített tömések, pótlások kifogástalanok, úgy az egyéni
elbírálás szempontjai: rágás és beszédkészség, speciális eszközök használata. A szakszemélyeknél jelent´ós foghiányok esetén a
pótlás elkészültéig, gangrénás fogak, radixok esetében a sanatio teljes befejezéséig szakszolgálatra ideiglenesen alkalmatlan
megállapítást kell tenni. Jelölt esetén a végleges alkalmasságról csak rendezett, szanált fogazat esetén lehet dönteni. A kezelésre
minden rovat esetén konkrét határid´ót kell megadni, addig ideiglenes alkalmatlanságot lehet megállapítani.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Parodontosis
1. harmadik stádium
2. második stádium
3. els´ó stádium

A

I.
B

E
E
E

E
E
A

C

II.

III.

E
E
E
KLGS KLGS KLGS
A
A
A

6045
IV.

V.

VI.

VII.

E
A
A

E
A
A

E
A
A

E
A
A

VIII.

IX.

KLGS KLGS
A
A
A
A

Azt a szakszemélyt és hallgatót, akinek parodontosisa van, kezelni kell. A 2. alpont szerint, egyéni elbírálás alapján úgy kell
dönteni, hogy a parodontosis jellegét (gennyes, abscedáló, száraz) kiterjedését és a végzett gyógykezelés eredményességét
tekintetbe kell venni.
Az 1. alpont szerint nem alkalmas a személy, ha a fogak csontosan rögzített gyökérfelülete, a fog egyharmada vagy ennél kisebb,
illetve ha a fogak mozgathatósága 1 mm-nél nagyobb, vagy ha a fogak rágófunkciót betölteni nem tudnak. A fogak szanálása
után pótlás elkészítése szükséges. Röntgen- vagy speciális röntgenfelvétel készítése javasolt.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

137.

A szájnyálkahártya makacs vagy recidiv
betegségei

E

E

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Az adott cikkelyhez tartoznak a leukoplakiák, stomatitisek, glossitisek, cheilitisek és más recidiváló szájnyálkahártya betegségek.
A ROB a döntést (bentfekvéses) intézeti kivizsgálás után hozza meg.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

138.

A nyálmirigyek krónikus betegségei
1. gyakran kiújuló, kifejezett funkciózavarral
2. jelentéktelen funkciózavarral

E
E

E
E

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Az 1. alpont foglalja magába a gyakran kialakuló chronicus, nem specifikus parotitiseket, a nyálmirigyek köves megbetegedéseit,
azok eltávolítását vagy veleszületett hiánya okozta xerostomia makacs tüneteit. A ROB a döntését a bentfekvéses vizsgálatok
(kivizsgálás) után hozzák meg.

Sorszám

139.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Az arc, szájüreg, nyelv, állkapocs sérülései és betegsége következményei (makacs elváltozásokat okozó) veleszületett
és szerzett anomáliái
1. az arc eltorzulásával, beszéd- és nyelészavarral, súlyos funkciózavarral járók,
vagy a speciális felszerelés használatát
megnehezít´ók
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2. kifogásolható középsúlyos funkciózavarral járók, a speciális felszerelés
használatát nem akadályozók
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
3. minimális elhanyagolható funkciózavar, els´ósorban esztétikai eltérés
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4. extraversio (egyes fogak extrém fokú
helyzeti eltérése)
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
Értelmezi az alsó és fels´ó állkapocs prognatiáját, retrognatiáját, nyitott- és a mélyharapást. Különböz´ó fokú harapási anomália:
az alsó és fels´ó állkapocs metsz´ófogai közti távolság a vertikális és a sagittális irányban: Prognáthia (sagittális sík): III. fokú
10 mm-nél nagyobb sagittális lépcs´ó 1. alpont alapján; II. fokú 6—10 mm közötti sagittális lépcs´ó 2. alponthoz tartozik; I. fokú
3—5 mm közötti sagittális lépcs´ó az 3. alponthoz tartozik.
Mélyharapás (vertikális sík): III. fokú extrém mélyharapás, szájpadba harap 1. alponthoz tartozik; II. fokú közepes mélyharapás,
5 mm-es 2. alponthoz tartozik; I. fokú enyhe mélyharapás, 4 mm-nél kisebb 3. alponthoz tartozik.
Nyitott harapás (vertikális sík): III. fokú 4 mm vagy nagyobb 1. alponthoz tartozik; II. fokú 1—3 mm közötti, 2. alpont alapján;
I. fokú 1 mm vagy kisebb 3. alpont alapján.
Progenia (elüls´ó keresztharapás): III—II. fokú 1. alpont alapján; I fokú élharapás (oldalsó részen jó az occlusio) 3. alpont
alapján;
Fogívsz´úkület: III. fokú 10 mm-et meghaladó sz´úkület (Point index alapján) 1. alponthoz tartozik; II. fokú 5—10 mm közötti
fogívsz´úkület a 2. alpont alapján; I. fokú 5 mm alatti sz´úkület a 3. alpont alapján.
Súlyos fejl´ódési rendellenességek: szájpadhasadék palato-schisis; nyúlajak labium leporinum; szájpadhasadék farkastorok
cheilo-gnato-palato-schisis 1. alpont alapján.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

140.

A szaruhártya teljes befedését nem biztosító
szemhéjelégtelenség;
befordult
szemhéj és a szempillának a szemgolyó
irányába való befelé növése, amely a szemet izgatja vagy a szem funkcióját nehezíti. A szemhéjak egymással vagy a szemgolyóval való összenövése, akár csak egy
szemen is, ha ez a szem funkcióját gátolja

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

a) Azokban az esetekben, amikor a sebészeti beavatkozástól pozitív eredmény várható, az alkalmasság II—IX. rovat szerinti
elbírálását a gyógykezelés után kell elvégezni. Szemhéjkifordulásnál, a szemhéjak egymással vagy a szemgolyóval való
összenövésénél az egyik szemen, ha az a látást nem akadályozza, a szem mozgását nem gátolja, és kett´ós látást nem idéz el´ó,
a II—IX. rovat szerint szakszolgálatra alkalmas megállapítást lehet tenni.
b) A szemhéj jó- és rosszindulatú daganatai a gyógykezelés eredményének függvényében bírálandók el. Szükség esetén
onkológus bevonásával kell dönteni.
Az a jelölt, akinél a felsoroltak közül bármelyik — hacsak jelentéktelen mértékben is — el´ófordul, alkalmatlan.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
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141.

A szemhéj és a conjunctivák krónikus
betegségei
1. enyhe, gyakori kiújulásra nem hajlamos formák
2. kifejezett, gyógyulási hajlamot nem
mutató, vagy gyakori kiújulásra hajlamos formák

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

E

E

E

E

a) A 2. alponthoz tartoznak az elhanyagolt fekélyes blepharitisek ritka esetei, valamint azok a krónikus conjunctivitisek,
amelyek a papilla hypertrophiájával és a nyálkahártya alatti szövetek kifejezett infiltrációjával járnak. Jelöltnél a szemhéj
conjunctivája nem lehet fellazult, bársonyos, érdes és infiltrált. A conjunctiva enyhe bársonyossága a szemhéj sarkában, a
tarsalis áthajlás helyén és az orbitális részben, valamint a pterygium, illetve a jégárpa nem akadálya a tanintézeti felvételnek.
Egyes pikkelyes blepharitisek, valamint folliculosis, follicularis conjuctivitis esetében (ha az csak kisszámú folliculussal jár),
továbbá egyes, nem trachomás eredet´ú felületes hegek conjunctiván való jelenlétekor (ha a conjunctiván és corneán egyéb
elváltozások nem láthatók), a jelöltek és a hallgatók kiképzésre alkalmasak.
b) A vizsgált az I. rovat szerint alkalmatlan a tavaszi conjunctivitis, kifejezett formájú folliculosis és conjunctivitis follicularis,
továbbá olyan pterygium esetén, amely a conjunctivák állandó hurutját okozza.
c) Gyógykezelés szükséges akkor, ha a II—IX. rovat szerint elbírált állománynál a szemhéjszélek krónikus gyulladását és
progresszióját mutató pterygiumot észlelünk.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

142.

Trachoma
1. a trachoma kezd´ód´ó formája, trachomás hegek nyálkahártya alatti szövetek kis infiltrációjával
2. a köt´óhártya trachomás károsodása a
nyálkahártya alatti szövetek mély infiltrációjával; a szaruhártya kifejezett
trachomás károsodása (pannus)

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

E

E

E

E

E

E

EE

Ha a II—IX. rovat szerint vizsgált személynél lezajlott trachoma maradványtünetei láthatók, réslámpás vizsgálat végzend´ó, és
szükség esetén trachomaellenes kezelés alkalmazandó. A vizsgált személyt a II—IX. rovat szerint alkalmasnak lehet ítélni, olyan
trachoma következményeként létrejött sima hegeknél, amelyek komplikáció és recidiva mentesek.
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A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

143.

A könnycsatornák megbetegedéseit kísér´ó makacs könnyfolyás
1. gyógyítható
2. nem gyógyítható

E
E

E
E

E
E

II.

III.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
EE

a) A 2. alponthoz tartoznak azok a megbetegedések, amelyeknél hiányzik vagy hegesen besz´úkült a könnyzacskó, valamint a
könnyutak kórházi kezelést nem igényl´ó egyéb patológiás elváltozásai. A könnypontok sz´úkülete vagy szabálytalan elhelyezkedése, a könnycsatornák és a könny-orr csatornák rendellenességei, a könnyzacskó gennyes gyulladása és egyéb megbetegedései, amelyek könnycsorgást idéznek el´ó, jelöltek esetében alkalmatlanságot jelent, míg a II—IX. rovatú állomány
gyógykezelend´ó. A kezelés befejezése után az alkalmasság eldöntését a therápia eredményét´ól függ´óen, egyéni elbírálás
szerint kell meghozni.
b) A jelöltnél meg kell követelni a könnyszervek normális állapotát.
c) Könnycsorgás vagy könnyelvezetési zavarokra utaló panaszok esetén színes oldattal kell a könny-orr csatornát megvizsgálni.
Mindkét szembe 1—2 csepp 2%-os fluorescein oldatot szükséges cseppenteni, a vizsgált személyt utasítva arra, hogy 5 percen
át üljön. Azután fehér szalvétába fújja ki el´óször a jobb, majd a bal orrfelét. Ha 5 perc múlva az orrváladék elszínez´ódik, a
könnyelvezet´ó csatornák jól m´úködnek.
A könnyvezetékek különböz´ó funkcionális zavaraiban a próba késhet (6—20 perc) vagy negatív lehet (20 perc múlva sem
színez´ódik el az orrváladék). Ilyen esetekben folyadékkal kell vizsgálni a könnyutak anatómiai átjárhatóságát. Ha a folyadék
ezeknél a személyeknél az orrüregen át lefolyik, akkor a könny-orr csatornában nincs jelent´ós akadály. Ekkor ajánlatos a
festékpróbát megismételni. A pozitív eredmény a könnyvezetékek funkcióinak helyreállását mutatja. Ha a színes folyadék
lefolyása késleltetett, vagy a könnypontokon át kilép, az a könny-orr csatorna zavarát jelenti. Az ismételt festékoldatos próba
negatív eredménye esetében az okot a könnypontok és a csatornák patológiás elváltozásában kell keresni. Negatív vagy
késleltetett festékpróbánál a jelölt alkalmatlan.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

144.

A szem hártyáinak gyulladásos vagy degeneratív megbetegedései, szemlencse
vagy üvegtesti homály. A látási szervek
traumáinak következményei
1. a szem funkcióját nem zavarja
2. a látászavar, rossz gyógyulási készség
vagy gyakori recidiva

A

I.
B

C

E

E

E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

E

E

E

E

a) A 2. alponthoz tartoznak a szemgolyók hártyáinak különböz´ó eredet´ú, nehezen vagy nem gyógyítható betegségei. Lezajlott
folyamat esetében az alkalmasság a szem funkcióinak állapotától függ´óen (látásélesség, látótér stb.) állapítandó meg.
b) H a a szemfenékvizsgálat elvégzését a pupillasz´úkület nehezíti, valamint olyan esetekben, amikor a szemfenék vagy
környezete elváltozásának gyanúja fennáll, oftalmoszkópos, illetve más vizsgálatot (biomikroszkópia) kell végezni pupillatágítás mellett (ha mydriaticum nem ellenjavalt).
c) Iritis után maradó elváltozások (hátsó lenövések, pigmentáció a lencse elüls´ó tokján, valamint a szemlencse és az üvegtest
különböz´ó etiológiájú elhomályosodása) estén az I. rovat szerint vizsgált jelölt alkalmatlan.
d) A szemlencse elüls´ó tokján lev´ó veleszületett pigmentlerakódások, elszínez´ódések, egyes — csak réslámpával látható —
szemcsék és lencse tokjai alatti vacuolák nem akadályozzák a tanintézeti felvételt. A II—IX. rovat szerint elbírált azon
személy részére, akinél herpeses keratitis, iritis, iridocyclitis zajlott le egészségügyi szabadság, vagy földi szolgálatra való
beosztás mellett, a repülés alóli felmentés, ezután a 2. alpont alapján a II—IX. rovat szerint szakszolgálatra alkalmasság
állapítható meg. Ha a betegség els´ó hat hónapjában recidiva lép fel, a vizsgált egyén szakszolgálatra II—IX. rovat szerint
alkalmatlan.
e) A szemlencse körülírt elhomályosodása — a progresszivitás jelei nélkül —, továbbá az üvegtest betegségek után fellép´ó
elhomályosodása — normális látási funkciók mellett (látásélesség, látótér stb.) — a II—IX. rovat szerint elbíráltaknál a
szakszolgálatra való alkalmasságnak nem mond ellent.
A VIII—IX. rovat szerinti állománynál szürkehályog m´útét után, amennyiben m´úanyag lencse beültetése történt — jó
szemfunkcióknál —, a szakszolgálat ellátása egyéni elbírálással engedélyezhet´ó.
f) A szem jóindulatú daganatai esetén — hacsak az egyik szemen is — I. rovat szerint alkalmatlanságot kell megállapítani. A
II—IX. rovat szerint a személyek gyógykezelend´ók.
g) R osszindulatú daganat, valamint annak eltávolítása után maradt hegek esetén a vizsgált személy minden rovat szerint
alkalmatlan.
Nem eltávolítható intraocularis idegentest jelenléte minden rovat szerinti alkalmatlanságot eredményez.
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Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

145.

Látóideg-atrophia fokozódó látáscsökkenéssel glaucoma. Ablatio retinae, a retina pigmentes elfajulása. Kifejezett éjszakai látáscsökkenés.

E

E

E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

a) A nervus opticus nem progrediáló atrophiája esetén — ha az csak féloldali is — az I. rovat szerint vizsgált személy alkalmatlan,
a II—IX. rovat szerint elbírálandó, a szem funkcióinak vizsgálati eredményeit´ól függ´óen, alkalmas.
b) A féloldali látótér minimális határai fehér fényben a halántéki oldalon 90˚, az orr fel´óli oldalon 55˚, fent 55˚, lent 60˚. Az
egyéni eltérések nem léphetik túl a 5—10˚-ot.
Bármilyen eredet´ú látótérsz´úkület az I—IX. rovat szerint elbíráltak alkalmatlanságát vonja maga után.
c) A 40 év feletti állománynál az éves R OB vizsgálatok során kötelez´ó a szemnyomás ellen´órzése. Kórházi kivizsgálást kell
végezni, ha a szem bels´ó nyomása a 22 Hgmm-t meghaladja — ha az csak féloldali is —, valamint glaucomára utaló
panaszoknál. A szemnyomás mérése után a vizsgált személyt a repülés alól egy napra fel kell menteni.
d) A jelöltnél az éjszakai látást a szakkiképzésre történ´ó beiskolázás el´ótt szükséges vizsgálni. A II—IX. rovat szerint
elbírálandóknál a sötét adaptáció zavaraira utaló jelek vagy panasz esetén kell adaptometriát végezni.
e) Sikertelen kórházi kezelés esetén, a sötét adaptáció óránkénti adaptometriával megállapított olyan kifejezett állandó
csökkenése, amely nem jár együtt a szemfenék patológiás elváltozásával, úgy ítélend´ó meg, mint a retina pigmentes elfajulása
(pigmentek nélkül).
A hallgatónál és a II—IX. rovat szerint elbíráltaknál az éjszakai látáscsökkenés esetén a szakszolgálatra való alkalmasság
meghatározása csak kórházi kivizsgálás és kezelés kapcsán végezhet´ó el.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

146.

A szemmozgató apparátus zavarai: a
szemhéj vagy a szemmozgató izmok bénulása vagy állandó paresise, hacsak az
egyik szemen is

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

a) Ide tartozik az egyik vagy mindkét fels´ó szemhéj ptosisa — akár veleszületett, akár szerzett —, ha az a látóteret besz´úkíti.
b) Concomitáló strabismus nem mindig fedezhet´ó fel felületes vizsgálatnál, különösen kisfokú kancsalság esetén. A binocularis
látás a kancsalság súlyossági fokától függetlenül minden esetben károsodást szenved. A végz´ós hallgatónál és a szakszemélynél vizsgálni kell a térlátást. A binocularis látás tökéletessége kizárja a concomitáló strabismust.
c) A binocularis látás károsodásával rendelkez´ó jelölt alkalmatlan.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

147.

Látásélesség
1. 0,6 és annál alacsonyabb, mindkét szemen vagy 0,5-nél alacsonyabb az egyik
szemen
2. 0,5—0,7 az egyik szemen és 0,7 a másik szemen
3. 0,5—0,6 az egyik szemen és 0,8-nál
nem alacsonyabb a másik szemen
4. 0,7 az egyik szemen és 0,8-nál nem
alacsonyabb a másik szemen

A

I.
B

C

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

E

E

E

E

E

E

A

A

E

E

E

E

E

E

E

KLGS

A

A

E

E

E

E

E

E

E

E

KLGS

A

A

E

E

E

A

A

A

A

A

5. 0,8 mindkét szemen

E

E

E

A

A

A

A

A

6. 0,9 mindkét szemen

E

E

E

A

A

A

A

A

sup: E sup: E KLGS
sub:
sub:
KLGS
KLGS
növ: E
sup:
sup:
KLGS
KLGS
sub: A
sub: A
növ: E
E
A
A

IX.

a) A látásélességet korrekció nélkül szükséges meghatározni. A jelöltnél és a tanintézet els´óéves légijárm´úvezet´ó, légiforgalom
irányító hallgatójánál mindkét szemen 1,0 (teljes), a másodéveseknél minimum 0,9 visus-értéket kell megkövetelni.
b) Egyes esetekben azon szakszolgálati személynek, aki bármilyen típusú helikopteren vagy szállítógépen repül, a látásélesség
refrakciós anomália miatti csökkenésekor a repülések végzése megengedhet´ó korrekciós szemüveggel akkor, ha a korrekció
nélküli látásélesség egyik szemen sem alacsonyabb 0,5-nél, a korrekcióval pedig 0,8-nál. Ebben az esetben a sphaerikus
korrekció ± 2,0 D-nál, a cylindrikus ± 1,0 D-nál nem lehet er´ósebb.
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c) Az a fedélzeti mérnök, aki próbarepülést végez, folytathatja a repülést korrekciós szemüveggel, ha a korrigált látásélesség
nem alacsonyabb 0,7-nél az egyik, vagy 0,5-nél mindkét szemen.
d) A VII. rovat szerint az ejt´óerny´ós látásélességét a 2. alpont határozza meg.
e) A VIII—IX. rovat szerint elbírálandóknál a megkívánt nyers látásélesség 0,1. Korrekcióval a VIII. rovat szerint elbírálandóknál 0,7 az alkalmasság alsó határa.
f) Aki szemüveget visel, szolgálati ideje alatt köteles tartalékszemüveget magánál tartani.
g) Kontaktlencse viselése szolgálat idején csak a hangsebesség alatt repül´ó eszközön szolgálatot teljesít´ó állománynál engedélyezhet´ó, s kizárólag annak, aki legalább nyolc órán keresztül, bizonyítottan panaszmentesen tudja hordani. Túllátóság vagy
praesbyopia esetén +1,0 D-ig lágy kontaktlencse viselése egyéni elbírálással engedélyezhet´ó II. rovat esetén is. Myopia
kizárja a kontaktlencse alkalmazhatóságát.
h) A radiális keratotomián átesett jelölt, hallgató, illetve a légijárm´ú-vezet´ó szakszolgálatra alkalmatlan.
A fotorefraktív kertotomia után a jelölt és hallgató alkalmatlan, egyéb rovat szerint elbíráltak, a szaruhártya állapotától függ´óen,
egyéni elbírálás szerint kerülnek megítélésre.

Sorszám

148.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A

I.
B

C

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Refrakciós anomáliák
I/A. rovat szerint: alkalmatlan, ha a myopia nagyobb 0,5 D-nál, a hypermetropia nagyobb 1,0 D-nál és az astigmatismus
bármilyen látásnál nagyobb, mint 0,5 D az egyik vagy mindkét szemen.
I/B. és I/C. rovat szerint: alkalmatlan, ha a myopia nagyobb, mint 0,5 D, a hypermetropia nagyobb 1,5 D-nál és az astigmatismus
bármilyen látásnál nagyobb, mint 0,5 D az egyik vagy mindkét szemen. Az ekipázs többi tagjelöltjeinél a megengedett fels´ó
határ értéke: 1,0 D myopia, 2,0 D hypermetropia és 1,0 D astigmatismus egy vagy két szemen.
A II—VI. rovat szerint vizsgált személy 1,0 D feletti myopia, 2,5 D feletti hypermetropia, 1,0 D feletti bármilyen astigmatismus
esetén egy vagy mindkét szemen: alkalmatlan. Az ekipázs többi tagja és az ejt´óerny´ós 1,0 D feletti myopia, 2,5 feletti túllátás
és 1,0 D feletti bármilyen astigmatismus esetén a jobbik szemen: alkalmatlan. (A rosszabbik szemen a látásélesség
követelményei függetlenek a refrakciótól.)
VIII. rovat szerint vizsgált személyzet 5,0 myopia, 4,5 D hypermetropia, 2,0 D feletti bármilyen astigmatismus esetén egy vagy
mindkét szemen: alkalmatlan.
IX. rovat szerint vizsgált szakszemélyzet 6,0 D myopia, 6,0 D hypermetrophia, 2,0 D feletti bármilyen astigmatismus esetén
egy vagy mindkét szemen: alkalmatlan.
a) Azon jelöltnél, hallgatónál, légijárm´ú-vezet´ónél, akinél a presbyiopia eléri vagy meghaladja az 1,0 D-át, a repül´óalkalmasság
elbírálása érdekében a refrakció formáját és fokát cycloplegiával, azaz az akkomodáció lehet´ó legteljesebb kikapcsolásával
kell vizsgálni.
A refraktometriával (skiaszkópia,autorefraktometria) kapott eredményeket szubjektív módszerrel (üveggel) ellen´órizni kell.
A cycloplegiát 1—4%-os homatropinnal vagy 1:5000 arányú atropin oldattal (három alkalommal 1—2 cseppet, 5-5 perces
id´óközönként mindkét szembe) szükséges el´óidézni. Az akkomodációs spasmus gyanúja esetén 1%-os atropin oldat
alkalmazandó.
b) A szakszemélyzet tagja és a hallgató a cycloplegiás vizsgálatok után csak akkor repülhet, ha az akkomodációs képesség
teljesen visszaállt.
c) H a a hangsebesség alatt repül´ó gépeken szolgálatot teljesít´ó személynél a refrakciós anomália túllépi a megengedett normát,
de nem többel mind 0,5 D, s a látásfunkciók jók (a repüléstechnikai min´ósítés figyelembevételével), egyéni elbírálás alapján
alkalmas megállapítás tehet´ó.
d) A szakszemélyzet egészségügyi könyvébe 0,5 D közellátás, túllátás és bármilyen formájú astigmatismus esetében — ha a
látásélesség mindkét szemen korrekció nélkül 1,0 — a diagnózis rovatba a szemészeti szempontból egészséges bejegyzés
kerül. Ekkor a fénytörés skiaszkópiával rovatban kell a megfelel´ó megjegyzést tenni.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

149.

Akkomodációs zavarok
1. az akkomodáció bénulása vagy állandó spasmusa az egyik vagy mindkét
szemen, sikertelen kórházi kezelés
után
2. presbiopia: 2,5 D mindkét szemen
3. presbiopia: 2,5 D és annál magasabb
az egyik vagy mindkét szemen

A

I.
B

C

E
E

E
E

E
E

E

E

E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

E
E
E
E
E
E
E
E
KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E

E

E

E

E

E

A

A

a) Az akkomodáció állandó spasmusa miatt gondos komplex vizsgálatokat kell végezni, neurológus, belgyógyász és más
szakorvosok részvételével. Abban az esetben, amikor az akkomodáció spasmusát idegrendszeri, belgyógyászati vagy más
betegség okozza, a repül´óalkalmasság eldöntése az alapbetegség alapján történik.
A korral változó akkomodáció mértékét (presbyopia) a közelpont-meghatározó segítségével kell megítélni. A bet´úk
megvilágításából adódó hibák elkerülése érdekében a közelpont meghatározása sötét szobában, nem vakító, mesterséges
fehér fényben, mindkét szemen külön-külön végzend´ó el.
A Csapody-féle IV. táblázat kartonokra ragasztott szövegét addig kell a vizsgált látóteréb´ól távolítani, míg képes elolvasni
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(de 35 cm-nél nem nagyobb távolságra). Ha a vizsgált személy a bet´úket ebb´ól a távolságból nem tudja elolvasni, akkor
növekv´ó er´ósség´ú pozitív sphaerikus üvegeket szükséges a szeme elé helyezni, addig míg nem tudja elolvasni a szavakat.
b) A 1,5 D-ás presbyopiát kezdeti formának kell tartani, amely a légijárm´ú-vezet´ó alkalmasságot nem befolyásolja. H a a II—VI.
rovat szerinti személynél a presbyopia nem haladja meg a 2,0 D-t, akkor jó látásfunkciók esetén (látásélesség, éjszakai látás
stb.) — a repülés egyéni elbírálással engedélyezhet´ó. A bifokális korrekciós üveg felírásánál a f´ó szempont a m´úszerfal és a
lokátorerny´ó jó látása. Az ezen célra adott üveg optikai er´óssége azonban nem lehet több 2,0 D-nál.

Sorszám

150.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Színlátás zavarai
1. színlátás enyhe zavara (anomal)
2. színlátás kifejezett zavara (anop)

A

I.
B
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E
E

E
E

E
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II.

III.

IV.

V.

VI.

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS
KLGS
E
E

a) A színlátás kifejezett zavara (anop, anomal).
b) A színlátást közhasználatban lev´ó polychromaticus táblákkal kell vizsgálni, amennyiben a színtévesztés foka nem állapítható
meg anomaloscopos vizsgálat szükséges.

N ´ÓGYÓGYÁSZATIBETEGSÉGEK
Sorszám

151.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A n´ói nemiszerv daganatai
1. jóindulatú
2. rosszindulatú
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B

C

E
E

E
E

E
E

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS
E
E
E
E
E
E
E
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A n´ói nemiszervek jóindulatú daganatai esetében a gyógykezelés (m´útét) eredményét´ól függ´óen n´ógyógyászati vélemény
alapján egyéni elbírálással véleményezhet´ó az alkalmasság. A n´ói nemiszervek rosszindulatú daganatai alkalmatlanságot
jelentenek.

Sorszám

152.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

Terhesség és szülés utáni állapot

A

I.
B

C

E

E
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II.

III.

IV.
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VII.

VIII.

IX.

E

E

E

E

E

E

E

E

A terhesség megállapítása után a szakszemély ideiglenesen alkalmatlan, a szülés utáni alkalmasság a szoptatás befejeztével
véleményezhet´ó és megadható.

Sorszám

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

153.

A genitáliák és környezetük fejl´ódési
rendellenessége, gyulladása, el´óreesése,
sérülés vagy m´útét utáni állapot
1. funkciózavarral, recidiva hajlammal,
gyakori panaszokkal
2. funkciózavar nélkül, fájdalommentesen
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IX.
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A genitáliák és környezetük fejl´ódési rendellenessége, gyulladása, el´óreesése, sérülés vagy m´útét utáni állapota funkciózavarral,
recidiva hajlammal, gyakori panaszokkal alkalmatlanságot jelent. Amennyiben ezen elváltozások funkciózavar nélküliek,
fájdalommentesek, panaszokat nem okoznak (pl. kétszarvú méh, méh vagy hüvely fejletlensége, hiánya stb.) n´ógyógyászati
vélemény alapján egyéni elbírálással véleményezhet´ó az alkalmasság; szükség esetén más szakmák bevonásával (urológia,
onkológia).

Sorszám

154.

A betegségek és fizikai fogyatékosságok
megnevezése

A menstruációs ciklus zavarai

A

I.
B
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E
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS

Dysmenorrhoea esetében a gyógykezelés eredményét´ól függ´óen n´ógyógyászati vélemény alapján egyéni elbírálással véleményezhet´ó az alkalmasság. Abban az esetben, ha panasz- és tünetmentességhez rendszeres gyógyszerszedés szükséges, meg kell
vizsgálni, hogy a készítmény szedése okoz-e olyan mellékhatást, mely káros befolyást gyakorol a feladat ellátásában.
A menstruáció okozta esetenkénti indiszpozició, orvosi vélemény alapján alapul szolgál az aktuális feladatmentességre.
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter
1/1998. (X. 28.) MeHVM
rendelete
a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter által
adományozható kitüntetésekr´ól és elismerésekr´ól
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5. §

(1) A közigazgatásban végzett magas színvonalú köztisztvisel´ói szakmai munka, illetve a közigazgatással öszszefügg´ó, illetve érdekében végzett — az oktatói, tudományos, kutatói, szerz´ói jog, publicisztikai, sajtó stb. területen végzett — magas színvonalú tevékenység elismerésére
,,MAGYARY ZOLTÁN EMLÉKÉREM’’ (a továbbiakban: emlékérem) kitüntetést alapítok.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseir´ól szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
következ´óket rendelem el:

(2) Az emlékérem általában a Köztisztvisel´ók Napja —
július 1-je — alkalmából vagy életm´ú elismeréseként, illetve nyugdíjba vonuláskor kerül adományozásra.

1. §

(3) Az emlékéremb´ól évente 100 adományozható,
amelyhez a köztisztvisel´ói illetményalap 3-szoros összegének megfelel´ó jutalom jár.

(1) Azok részére, akik kiemelked´ó tevékenységükkel
el´ósegítették a Miniszterelnöki Hivatal feladatainak megvalósítását — különösen a Kormány és szervei döntéseinek
el´ókészítését, a kormányprogram célkit´úzéseinek megvalósítását, a kormányzati tevékenység összehangolását, a
Kormány és más szervek, valamint a társadalom civil szervezetei közötti együttm´úködés fejlesztését —, a (2) bekezdésben foglalt kitüntetéseket alapítom.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiemelked´ó tevékenység
elismerésére
a) Miniszterelnökségért Díj (a továbbiakban: díj),
b) Miniszteri Elismer´ó Oklevél (a továbbiakban: oklevél)
adományozható.

2. §
(1) A díj évente 15 f´ó részére adományozható.
(2) A díjhoz a köztisztvisel´ói illetményalap 10-szeres
összegének megfelel´ó jutalom jár.

3. §

6. §
A miniszter az 1. §-ban és az 5. §-ban foglalt tevékenység
elismeréseként az ott megjelölt kitüntetések helyett tárgyjutalmat vagy emléktárgyat is adományozhat (a továbbiakban: elismerés).

7. §
(1) A díj, az oklevél, az emlékérem (a továbbiakban
együtt: kitüntetések) és elismerések adományozására a
Miniszterelnöki Hivatalban m´úköd´ó Kitüntetési Bizottság tesz javaslatot.
(2) A Kitüntetési Bizottság tagjai:
a) a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára,
b) a kormányszóviv´ó,
c) a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárai,
d) a Miniszterelnöki Hivatal személyügyi f´ócsoportf´ónöke,
e) a miniszterelnök és a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter (a továbbiakban: miniszter) kabinetf´ónöke.
(3) A kitüntetéseket és elismeréseket ünnepélyes keretek
között a miniszter vagy az általa megbízott vezet´ó adja át.

(1) Az oklevél évente 50 f´ó részére adományozható.
(2) Az oklevélhez a köztisztvisel´ói illetményalap 5-szörös összegének megfelel´ó jutalom jár.

8. §
(1) Kitüntetést nem kaphat, aki joger´ós büntet´ó ítélet
hatálya alatt áll.

4. §

(2) Akit a bíróság joger´ós ítélettel közügyekt´ól eltiltás
büntetésre ítél, a kitüntetésre érdemtelenné válik.

A díj és oklevél adományozására nemzeti ünnepeink —
március 15., augusztus 20., október 23. — alkalmából,
illetve egyéb kiemelked´ó szakmai eseményekhez kötötten
kerül sor.

(3) Az emlékéremre — a miniszter kitüntetést visszavonó határozata alapján — érdemtelenné válik az a kitüntetett, akivel szemben a bíróság az 5. § (1) bekezdés szerinti
tevékenységgel összefügg´ó b´úncselekmény elkövetése
miatt joger´ós határozattal büntetést szabott ki.
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A kitüntetések adományozását és a 8. § (2)—(3) bekezdésében foglalt érdemtelenné válásról rendelkez´ó miniszteri határozatot a Magyar Közlöny Hivatalos Értesít´ójében közzé kell tenni.

alapján alkotott, az anyagi érdekeltség egyes kérdéseir´ól
szóló 84/1988. (XII. 15.) MT rendelet 2—4/A. §-ai alkalmazhatóságát a Kecskeméti Városi Bíróságon az
5.P.22.831/1992. számon indult perben kizárja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

10. §

INDOKOLÁS

9. §

(1) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom összege:
a) a Miniszterelnökség költségvetési fejezetben a miniszter felügyelete alá tartozó címbe (alcímbe stb.) tartozó
szervezet állományába tartozó kitüntetett esetében a vonatkozó költségvetési cím (alcím stb.) pénzügyi keretét,
b) az a) pontba nem tartozó kitüntetett esetén a Miniszterelnöki Hivatal költségvetési keretét
terheli.
(2) A 6. §-ban foglalt elismerések pénzügyi fedezetét a
Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

11. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Stumpf István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

III. rész

HATÁROZATOK

AzAlkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
45/1998. (X. 28.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és közigazgatási perben való
alkalmazhatósága tilalmának megállapítására kezdeményezett eljárásban meghozta az alábbi
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a vállalkozási
nyereségadóról szóló 1989. évi XLIV. törvénnyel módosított 1988. évi IX. törvény 10. § b) és 32. § (1) bekezdés
c) pontja alkotmányellenes volt, ezért a felhatalmazás

I.
1. A Kecskeméti Városi Bíróság, a per tárgyalásának
egyidej´ú felfüggesztésével, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján, a vállalkozási nyereségadóról szóló
1989. évi XLIV. törvénnyel módosított 1988. évi IX.
törvény (a továbbiakban: T.) 10. § b) pontja és 32. §
(1) bekezdés c) pontja alkotmányellenességének vizsgálata, illetve ezzel összefüggésben az anyagi érdekeltségi
rendszer egyes kérdéseir´ól szóló 84/1988. (XII. 15.) MT
rendeletnek (a továbbiakban: R .) a bérnövekedéssel
kapcsolatos szabályait tartalmazó 2—4/A. §-ainak — az
el´ótte folyó perben való alkalmazhatósága végett — az
Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte.
2. Az I. fokú adóigazgatási szerv megvizsgálta a felperes
1990. és 1991. évi adóbevallási és befizetési kötelezettségének teljesítését. Határozatában az 1990. adóévre
5 557 000 forint vállalkozási nyereségadó hiányt állapított
meg a felperes terhére. A határozat e megállapítása a T.
10. és 11. §-ain, valamint az R. 2—4/A. §-ain alapul.
3. A II. fokú közigazgatási szerv a határozat vállalkozási
nyereségadóra vonatkozó rendelkezéseit helybenhagyta. Felperes a bíróságtól kérte az alperesi határozat felülvizsgálatát.
Keresetében rámutatott arra, hogy álláspontja szerint alkotmányellenes az, hogy a vállalkozási nyereségadó alapja a
nyereség mértékét´ól függetlenül törvénynél alacsonyabb
szint´ú jogszabályban meghatározott módon növelhet´ó.
4. A T. 10. § b) pontja szerint a megállapított, illetve
módosított eredményt növeli az R. alapján számított összeg.
5. A T. 32. § (1) bekezdés c) pontja a 10. § b) pontjában
említett szabályok megalkotására a Minisztertanácsnak
adott felhatalmazást, az R. ennek alapján született meg.
6. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2—5. §-ai tartalmazzák a kizárólagos törvényhozási tárgyakat. A 4. § c) pontja értelmében törvényben kell
szabályozni az adókat és az adójelleg´ú kötelezettségeket. A
15. § (2) bekezdése pedig el´óírja, hogy a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvet´ó jogok és kötelezettségek (Alkotmány
XII. fejezet) szabályozására nem lehet felhatalmazást adni. A
T. által a Minisztertanácsnak adott felhatalmazás, tehát ellentétes a Jat. idézett rendelkezéseivel.
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7. Az indítvány szerint a T. 10. § b) pontja és a 32. §
(1) bekezdés c) pontja az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság alapvet ´ó követelményét jelent ´ó jogbiztonságot sérti.
A T. rendelkezése így szól:
,,10. § A megállapított, illetve módosított eredményt
növeli:
b) az anyagi érdekeltségi rendszer egyes kérdéseir´ól
szóló jogszabály alapján számított összeg.’’
,,32. § (1) Felhatalmazást kap a Minisztertanács, hogy
rendeletben megállapítsa:
c) a 10. § b) pontjában említett anyagi érdekeltségi
rendszer szabályait.’’
Az R. kimondja:
,,2. § (1) A mérleg szerinti bérköltség meghatározásánál
a Melléklet el´óírásait kell — mind a tárgyévi, mind a
viszonyítási alapul (bázisul) szolgáló adatok esetében —
alkalmazni.
(2) Bázisul a tárgyévet megel´óz´ó év tényadatát kell — a
(3)—(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel — alkalmazni.
Az (1) bekezdésben említett mutatók tárgyévi növekedését
e bázis figyelembevételével kell megállapítani.
(3) [Hatályon kívül]
(4) Az (1) bekezdésben említett mutatók bázisát a 8. §
(3) bekezdésében hivatkozott rendelkezésben meghatározott esetekben a vállalat módosítani, illetve — új vállalat
létesítése esetén — megállapítani köteles.
(5) A bázis megállapításánál (módosításánál) az érintett
dolgozók béreként — ha a 8. § (3) bekezdésében hivatkozott jogszabály másként nem rendelkezik — a dolgozó
bércsoportjában a népgazdaságban kialakult átlagos bért
kell számításba venni.
(6) A vállalat a tárgyévi és a bázismutatókat a számviteli
és statisztikai bizonylatokon nyugvó számításokkal együtt
köteles nyilvántartani és meg´órizni.
3. § (1) A mérleg szerinti bérköltség növekmény —
(2) bekezdés szerint megállapított — tárgyévi adóköteles részének, valamint a tárgyévet megel´óz´ó év során a
(4) bekezdés szerint kimutatott különbözetnek az együttes összegét a Tv. 10. §-a b) pontjának megfelel´ó összegként (a továbbiakban: eredményt növel´ó bérköltség növekmény) kell számításba venni. A mérleg szerinti bérköltség tárgyévi csökkenése eredményt csökkent ´ó tételként nem vehet´ó figyelembe.
(2) A tárgyévi mérleg szerinti bérköltség növekmény
adóköteles részének számítása:
A tárgyévi bérköltség bázisához viszonyított növekedése a bázis %-ában A tárgyévi bérköltség növekmény adóköteles része E Ft-ban
18,00-ig
0,
18,01—28,00 között
a tárgyévi bérköltség bázishoz
viszonyított %-os növekedése
és a 18,00% különbözetéhez
tartozó bérnövekmény rész,

28,01-t´ól
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a tárgyévi bérköltség bázishoz
viszonyított %-os növekedéséhez tartozó (teljes) bérnövekmény.

A számítások során a tárgyévi bérköltséget — a Melléklet 3. pontja szerinti — tárgyévi kedvezményezett bérköltség bázisévihez viszonyított növekményével, valamint a
külön jogszabályban meghatározott összegekkel csökkentetten lehet figyelembe venni.
(3) Ha a vállalat a Melléklet 6. pontjában felsorolt
kedvezményezett tevékenységet végez, a (2) bekezdésben megállapított százalékos értékek növelhet ´ók a kedvezményezett tevékenységéb´ól származó tárgyévi árbevétel összes tárgyévi árbevételéhez viszonyított aránya
és
— az alsó sávhatárnál 10% -pont,
— a fels´ó sávhatárnál 6% -pont,
szorzataként számított mértékkel.
E számítások során árbevétel a vállalkozási tevékenység — általános forgalmi adót nem tartalmazó — ellenértékének pénzben kifejezett összege, növelve az árkiegészítéssel, csökkentve a fogyasztási adóval, az eladott
áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítményekkel.
(4) Ha az (1) bekezdés szerint kimutatott eredményt növel´ó bérköltség-növekmény nagyobb, mint a Tv. 4. §-ában
meghatározott adóalap, a különbözetet a tárgyévet követ´ó
évben az eredményt növel´ó bérköltség-növekmény megállapításánál figyelembe kell venni.
4. § Ha a vállalat tárgyévi mérleg szerinti bérköltsége
1989-ben vagy az azt követ´ó években kisebb, mint annak a
bázisa, a különbözettel — eltér´ó rendelkezés hiányában —
a tárgyévet követ´ó év mérleg szerinti bérköltségének bázisa megnövelhet´ó.
4/A. § (1) Az a vállalat, amely a tárgyévet megel´óz´ó
év(ek)ben a 3. § (4) bekezdésében említett különbözetet
mutatott ki, a különbözetet akkor is a Tv. 10. §-a b) pontjának megfelel´ó összegként kell számításba vennie, ha a
tárgyévben már az 1. § (2) bekezdése c) pontjába vagy a
(3) bekezdése a) pontjába tartozónak min´ósül.
(2) Az (1) bekezdésben el´óírtakat kell alkalmaznia annak a — külön jogszabály szerint — átszervezés útján
létrejött vállalatnak is, amely az átszervezést megel´óz´ó
év(ek)ben, illet´óleg az átszervezést megel´óz´ó adóalanyként 3. § (4) bekezdés szerinti különbözetet mutatott ki.
(3) Az (1)—(2) bekezdés el´óírásait mindaddig alkalmazni kell, míg a teljes különbözet a nyereségadó számításának alapjaként figyelembevételre nem kerül.’’
Az Alkotmány így rendelkezik:
,,2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus
jogállam.’’
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II.

norma tartalmi alkotmányellenességét sem állapíthatja
meg.’’ [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 82.]

Az Alkotmánybíróság a következ´ók figyelembevételével alakította ki a rendelkez´ó részben foglalt határozatát.

5. A jogviszony jelen ügyben nem lezárt, hiszen a jogvita
bírói szakban van, tehát az alkotmányossági probléma
,,él´ó’’, noha nyilvánvalóan ,,régi jogról’’ van szó. Miután a
fentiekb´ól következ´óen az alkalmazandó jogra nézve nincs
kett´ós mérce, és az alkotmányossági vizsgálat alá vont R.
nyilvánvalóan az adóalap mértékét növeli meg, ez, az állásfoglalás tárgyát képez´ó megoldás sérti a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 4. § c) pontját, amely a kizárólagos
törvényhozási tárgyakat tartalmazza, és ezen keresztül az
Alkotmány 2. § (1) bekezdése által védett jogbiztonságot.
A jogbiztonság ugyanis el´óbbre való a mindig részleges és
szubjektív igazságosságnál [11/1992. (III. 5.) AB határozat,
ABH 1992, 82.], ami indokolttá tette alkotmányossági
kontroll híján, az adóhatóság határozatát, amit akár jóvá
is lehetne hagyni, ha maga a közigazgatási határozat alapjául szolgáló R. kiadására adott felhatalmazás nem lenne
alkotmánysért´ó.

1. A Kecskeméti Városi Bíróság kezdeményez´ó végzésének meghozatala, illet´óleg annak az Alkotmánybírósághoz való el´óterjesztése id´ópontjában a T. már nem volt
hatályban. Az Alkotmánybíróságnak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 1. § b) pontjában foglalt hatásköre általában csak
azoknak a jogszabályoknak az utólagos alkotmányossági
vizsgálatára terjed ki, amelyek az elbírálás id´ópontjában
hatályosak. Az Alkotmánybíróság azonban — az Abtv.
43. § (4) bekezdése alapján — a hatályát vesztett jogszabály
alkotmányosságát is megvizsgálja, ha az egyedi (konkrét)
esetben az Abtv. 38. §-a alapján az eljárást bíró kezdeményezi az el´ótte folyamatban lev´ó ügyben való alkalmazhatóság kérdésében. Az alkotmányosság visszamen´óleges
vizsgálatának terjedelme a vitás jogviszony körülményeit´ól függ. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt érdemben vizsgálta és bírálta el. [34/1991. (VI. 15.)
AB határozat, ABH 1991, 172.]
2. Az Alkotmánybíróság már m´úködése kezdetén megállapította: ,,Jogrendszerünk az adózás alapvet´ó összetev´óit
törvényhozói tárgynak min´ósíti. A Jat. 4. § c) pontjában
foglalt rendelkezés szerint ugyanis törvényben kell szabályozni az adókat és adójelleg´ú kötelességeket. Az Ápt. 6. § (4)
bekezdése alapján pedig adót bevezetni, mértékét vagy az
adóalanyok körét megváltoztatni csak törvényben lehet.’’
[15/1990. (VII. 11.) AB határozat, ABH 1990, 62.]
3. Jelen ügyben hasonló az alkotmányossági probléma,
és ezért a válasz sem különbözhet. A jogbiztonság, az
Alkotmány értelmében megköveteli a ,,véglegesen lezárt
jogviszonyok érintetlenül hagyását, illetve a múltban keletkezett tartós jogviszonyok megváltoztathatatlanságának alkotmányos szabályokkal való korlátozását’’
[11/1992. (III. 15.) AB határozat, ABH 1992, 81.], és azt is,
hogy a lezárt jogviszonyokat ne lehessen alkotmányosan
megváltoztatni. Az adózási jogviszony alapját képez´ó R.
kétségtelenül a múltban keletkezett, de az alkotmányossági vizsgálatban nincs a jognak két rétege (ti. rendszerváltozás el´ótti és utáni jog), így: ,,Keletkezési idejét´ól függetlenül minden hatályos jogszabálynak az új Alkotmánynak
kell megfelelnie.’’ [11/1992. (III. 15.) AB határozat, ABH
1992, 81.]
4. A vizsgált jogszabály azonban nem hatályos, de a
jogviszony sem lezárt. Ha lezárt lenne a jogviszony úgy az
Alkotmánybíróság azon alkotmányértelmezését kellene
fölhívni, amely szerint: ,,A lezárt jogviszonyok kímélete
szempontjából nem lehet különbséget tenni aszerint, hogy
az alapul fekv´ó jogszabály miért és mikor lett alkotmányellenes. A törvényhozót minden jogviszonnyal kapcsolatban kötik a visszaható hatályú törvényhozás korlátai; az
Alkotmánybíróságot pedig még ennél is jobban korlátozza
az, hogy az Alkotmány hatálybalépése el´ótti id´óre még a

6. Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy az R . meghozatalakor hatályban lév´ó az állami pénzügyekr´ól szóló 1979. évi II. törvény 6. § (4) bekezdése is úgy rendelkezett, hogy: ,,Adót bevezetni, mértékét vagy az adóalanyok körét megváltoztatni csak törvényben lehet.’’
U gyan e törvény 7. § (2) bekezdése a befizetési kötelezettség alapelvei, jogcímei, alanyai és f´ó mértéke tekintetében ad a Minisztertanácsnak felhatalmazást a megállapításra, de azzal a megszorítással, ,,ha azokra törvényben vagy törvényerej´ú rendeletben nincs szabályozás, és e törvény másként nem rendelkezik’’, márpedig a
vizsgált adónem tekintetében épp a 6. § (4) bekezdése
zárja ki a törvénynél alacsonyabb szint´ú szabályozást.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság a jogbiztonság
védelmét el´óbbre valónak tartja, ezért állásfoglalását a
rendelkez´ó rész szerint alakította ki.
Dr. Sólyom László s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

Dr. Bagi István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

Dr. Németh János s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

el´óadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 887/B/1993.
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A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
129/1998. (X. 28.) KE
határozata
szolgálati viszony megszüntetésr´ól és nyugállományba
helyezésr´ól
A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére, 1998. október
31-i hatállyal, hivatásos katonai szolgálati viszonyát közös
megegyezéssel megszüntetem, és érdemei elismerése mellett, szolgálati nyugállományba helyezem
dr. Gyaraki Károly mk. vezér´órnagyot.
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A Köztársaság Elnökének
131/1998. (X. 28.) KE
határozata
szolgálati viszony megszüntetésér´ól és nyugállományba
helyezésr´ól
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter javaslatára
— 1999. április 30-i hatállyal —
dr. Mandúr Ferenc dandártábornok
szolgálati viszonyát megszüntetem, és nyugállományba
helyezem.
Budapest, 1998. október 20.

Budapest, 1998. október 5.
Göncz Árpád s k.,

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

honvédelmi miniszter

tárca nélküli miniszter

A Köztársaság Elnökének
130/1998. (X. 28.) KE
határozata
szolgálati viszony megszüntetésr´ól és nyugállományba
helyezésr´ól
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter javaslatára
— 1999. április 30-i hatállyal —
Farkas György dandártábornok
szolgálati viszonyát megszüntetem, és nyugállományba
helyezem.

A Köztársaság Elnökének
132/1998. (X. 28.) KE
határozata
dr. Keskeny Ern´ó rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésér´ól és megbízásáról
A külügyminiszter el´óterjesztésére dr. Keskeny Ern´ót
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és
megbízom a Magyar Köztársaság moszkvai nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 1998. augusztus 28.

Budapest, 1998. október 20.
Göncz Árpád s. k.,

Göncz Árpád s k.,

a Köztársaság elnöke

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Dr. Kövér László s. k.,

Dr. Martonyi János s. k.,

tárca nélküli miniszter

külügyminiszter
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A Köztársaság Elnökének
133/1998. (X. 28.) KE
határozata

A Köztársaság Elnökének
136/1998. (X. 28.) KE
határozata

dr. Perényi János rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízásáról

dandártábornoki kinevezésr´ól

A külügyminiszter el´óterjesztésére dr. Perényi János
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a
Magyar Köztársaság Európa Tanács melletti, Strasbourgban m´úköd´ó Állandó Képviseletének vezetésével.
Budapest, 1998. október 9.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére
1998. október 23-i hatállyal
dandártábornokká

kinevezem

Berényi Oszkár ezredest,
a Honvédelmi Minisztérium Központi Pénzügyi és
Számviteli Hivatal f´óigazgatóját.

Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

Budapest, 1998. szeptember 23.
Göncz Árpád s. k.,

A Köztársaság Elnökének
134/1998. (X. 28.) KE
határozata

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,

posztumusz dandártábornoki kinevezésr´ól

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter javaslatára
1998. október 23-i hatállyal
néhai Ferenczfalvy Antal ezredest
posztumusz dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 1998. október 20.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

A Köztársaság Elnökének
137/1998. (X. 28.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésr´ól

A Köztársaság Elnökének
135/1998. (X. 28.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésr´ól
A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére
1998. október 23-i hatállyal
dandártábornokká kinevezem
Bíró József ezredest,
a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs
F´óosztály f´óosztályvezet´ójét.

A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére
1998. október 23-i hatállyal
dandártábornokká

kinevezem

Homola Csaba nyugállományú ezredest,
a Honvédelmi Bizottság szakért´ójét.
Budapest, 1998. szeptember 23.
Göncz Árpád s. k.,

Budapest, 1998. szeptember 23.

a Köztársaság elnöke

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,

Dr. Szabó János s. k.,

honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter
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A Köztársaság Elnökének
138/1998. (X. 28.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésr´ól
A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére
1998. október 23-i hatállyal
kinevezem

dandártábornokká

dr. Czékus János ezredest, a HVK védelmi tervezési
f´ócsoportf´ónök helyettesét,
Mezei Gábor ezredest, a 37. II. Rákóczi Ferenc M´úszaki
Dandár parancsnokát.
Budapest, 1998. szeptember 21.
Göncz Árpád s. k.,
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A Kormány határozatai
A Kormány
1134/1998. (X. 28.) Korm.
határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A szervezett, gazdasági jelleg´ú b´únözés elleni hatékonyabb fellépés jogszabályi és anyagi feltételeinek
megteremtésér´ól szóló 1077/1996. (VII. 16.) Korm. határozat 1., 2. és 3. pontja, valamint a határozat módosításáról rendelkez´ó 1040/1998. (III. 31.) Korm. határozat, továbbá a R epül´ótéri Biztonsági F´óigazgatóság létrehozásáról szóló 1061/1990. (IV. 4.) MT határozat hatályát veszti.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

a Köztársaság elnöke

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Pályázati felhívás
az ÁPV Rt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására

A Köztársaság Elnökének
139/1998. (X. 28.) KE
határozata
rend´ór dandártábornokká történ´ó kinevezésr´ól

Az Állami Számvev´ószék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi
CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 41. §-a, valamint az
1995. évi XXXIX. törvény 15. §-a alapján a javaslattételi
jogának megalapozása céljából
nyilvános pályázatot

A belügyminiszter javaslatára
az eddig végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül
1998. október 23-i hatállyal
dr. Hatala József r. ezredest
rend´ór dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 1998. szeptember 22.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

hirdet az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó Rt. (1133
Budapest, Pozsonyi út 56.) könyvvizsgálói feladatának ellátására.
A megbízás id´ótartama: az 1999. üzleti évt´ól kezd´ód´ó
három üzleti év.
A pályázó feladatai:
— Az ÁPV R t. saját és hozzárendelt vagyonáról szóló
számviteli törvény szerinti éves beszámolója valódiságának, jogszabályszer´úségének vizsgálata.
— A könyvvizsgálat keretében a társaság legf´óbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés, el´óterjesztés vizsgálata abból a szempontból, hogy az abban
szerepl´ó adatok a valós adatokat tartalmazzák-e, illetve
megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek.
— Az ÁSZ részére készül´ó féléves beszámolók felülvizsgálata.
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— Folyamatos együttm´úködés az ÁPV R t.-vel.
— Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok.
A pályázatokat a megjelölt címre, az alábbi id´ópontban,
zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 5 példányban, magyar
nyelven kell benyújtani.
Az ajánlatokat a pályázatban megadott határid´óben és
helyen, személyesen vagy meghatalmazott útján kell leadni.
A meghatalmazott köteles igazolni képviseleti jogosultságát.
A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
,,Pályázat az ÁPV Rt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására’’.
Az ajánlattev´ó köteles az eredeti példányt megjelölni
,,EREDETI’’ felírással. Ha a pályázó ezt elmulasztja, a kiíró
választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti funkcióját tölti be. Ha a példányok között
eltérés adódik, az így megjelölt példány az irányadó.
A pályázat benyújtásának ideje: 1998. november 12.,
13—15 óra között.
A pályázat beadásának helye: Állami Számvev´ószék
1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. (II. emelet
215. szoba).
Az ajánlatok határid´ón belüli beérkezését az átvev´ó
által kiállított átvételi elismervény bizonyítja. A határid´ón
túl érkezett ajánlatok nem kerülnek átvételre.
Részvételi feltételek
A pályázaton a devizajogszabályok alkalmazása szempontjából belföldi természetes és jogi személyek vehetnek
részt, akik rendelkeznek a magyar jogszabályok szerinti
könyvvizsgálói jogosultsággal, és igazolják a Magyar
Könyvvizsgálói Kamarai tagságukat.
Ha az ajánlattev´ó jogi személy, az ajánlatnak tartalmaznia
kell az ajánlattev´ónek a beadás idejéhez képest 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, a természetes személy könyvvizsgáló megnevezését és adatait, valamint a természetes személy
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagságának számát.
Mind a természetes, mind a jogi személyek esetében
csatolni kell a felel´ósségbiztosítási kötvényük másolatát.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev´ó részletes,
jogilag is kötelez´ó erej´ú nyilatkozatát az alábbiakra:
— az ajánlattev´ó neve, székhelye, telefonszáma, telefax
száma, rövid bemutatása,
— a könyvvizsgálói díj mértéke és a fizetési feltételek,
— az ajánlat benyújtásának határidejét´ól számított minimum 90 nap ajánlati kötöttséget,
— a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy a Gt. 43. §-ában, valamint az 1995. évi XXXIX.
törvény 13. §-ának (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn,
— szakmai referenciákra,
— a könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervét, a könyvvizsgálói munkaprogramot,
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— a privatizációs és vagyonkezelési környezetben szerzett tapasztalatokra,
— nyilatkozatát a feladatok határid´ón belüli végrehajtására.
Érvényességi feltétel
1. Kamarai tagság és annak igazolása.
2. Felel´ósségbiztosítás meglétének igazolása.
3. A részvételi feltételekben meghatározott ajánlattétel
hiánytalan teljesítése.
Ajánlatok felbontása
Az ajánlatok felbontására az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határid´ó lejártát követ´óen azonnal sor kerül. A bontásban kizárólag a kiíró képvisel´óje és a közjegyz´ó vesz részt.
A közjegyz´ó az ajánlatok leadásának és felbontásának
körülményeir´ól okiratot állít ki. A bontásról közjegyz´ó
által hitelesített jegyz´ókönyv készül.
Az ajánlatok felbontását követ´óen a kiíró által létrehozott
bizottság megvizsgálja az ajánlatok részvételi feltételeinek
megfelel´ó érvényességét, majd értékeli az ajánlatokat.
Pályázatok elbírálása
Az érvényes ajánlatok értékelése során
— a könyvvizsgálói munkaprogram,
— az árajánlat,
— a szakmai referenciák,
— a privatizációs és vagyonkezelési környezetben szerzett tapasztalatok,
— a felel´ósségbiztosítás mértéke
kerülnek értékelésre.
Az ajánlatok értékelése során a kiíró által létrehozott
bizottság az alábbi súllyal veszi figyelembe az ajánlat egyes
elemeit:
1. Könyvvizsgálói munkaprogram
max. 30 pont
2. Árajánlat nagysága
30 pont
(legkedvez´óbb árajánlat)
3. Szakmai referenciák
max. 20 pont
4. Privatizációs és vagyonkezelési
környezetben szerzett tapasztalatok
max. 20 pont
5. Felel´ósségbiztosítás mértéke
10 Mrd Ft, vagy annál magasabb
biztosítás
max. 10 pont
Ett´ól kevesebb biztosítási összeg esetén a pontszám
arányosan csökken.
A pályázatok elbírálására 1998. november 30-ig kerül sor.
A pályázók részére a pályázat elkészítése során felmerül´ó kérdésekre az ÁPV Rt. igény felmerülése esetén konzultációt biztosít. Felvilágosítást ad PájerPéter pénzügyi és
számviteli ügyvezet´ó igazgató 8—16 óra között (telefon:
359-76-00/1604).
Dr. Kovács Árpád s. k.
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KÖZLEMÉNY
az országgy´úlési képvisel´ók választási elszámolásáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1998. évi
országgy´úlési képvisel´ók választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegér´ól, forrásáról
és felhasználásának módjáról a jelöl´ó szervezetek és független jelöltek nyilatkozatai:*

Dr. Könözsy László
független jelölt
Forintban
Az országgy´úlési képvisel´ó-választásra fordított összeg
— állami költségvetési támogatás
— saját forrás

217 100
25 819
191 281

Jogcímek szerinti felhasználás összesen
— állami költségvetési támogatás
= anyagjelleg´ú ráfordítás
— egyéb források terhére
= anyagjelleg´ú ráfordítás

217 100
25 819
191 281
Dr. Könözsy László s. k.,
független jelölt

Dr. Herédy Dezs´ó
független jelölt (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 13. választókerület)
Forintban
Pénzeszközök forrása
— állami támogatás
— saját forrás
Összesen

25 819
11 181
37 000

Kiadások
— hirdetések
— plakátok
— plakátok kihelyezése és eltávolítása
— szóróanyagok
— személygépkocsi üzemanyag
— postaköltség (telefon)
Összesen

6 000
9 000
8 000
5 000
8 000
1 000
37 000
Dr. Herédy Dezs´ó s. k.,
független jelölt

* Az összeállítás a jelöl´ó szervezeteket, független jelölteket a nyilatkozat Magyar Közlöny Szerkeszt´óségéhez történt beérkezése sorrendjében
tartalmazza.
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Roszík Gábor
független jelölt
Forintban
Pénzeszközök forrása
— állami támogatás
— saját forrás
Összesen

25 819
860 594

Kiadások
— nyomdai költség
— postaköltség
— bérleti díj
— útiköltség
Összesen

545 786
314 739
18 450
7 438

886 413

886 413
Roszík Gábor s. k.,
független jelölt

Szira István
független jelölt (Somogy megye, 03. választókerület)
Forintban
Pénzeszközök forrása
— költségvetési támogatás
— saját forrás
Összesen:

25 819
192 607

Kiadások
— szóróanyagra fordított összeg
— terembérleti díjak
— hirdetések díja
— gépkocsi üzemanyag költsége
Összesen:

124 250
29 920
23 200
41 056

218 426

218 426
Szira István s. k.,
független jelölt
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A Központi Kárrendezési Iroda
közleménye

az 1998. december 1—11-ig terjed´ó id´ószak
— II/1., II/2. és II/3. földalapra vonatkozó — term´óföld
árveréseir´ól
Az 1998. december 1—11-ig terjed´ó id´ószak
— II/1. földalapra vonatkozó — term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1998. december 1—11-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított
1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján
(II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú
megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdet ´ótábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet ´ók.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön
létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az
egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV.
törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK
kikiáltási áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának
— a II/1. földalapra vonatkozó — (2) bekezdése alapján
az ´ót megillet ´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti
igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik
állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással
bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt
a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozattal

1998/96. szám

igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld
az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld fekvését a földhivatal,
illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja,
amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján,
vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen
lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erej´ú magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´óje kizárja a további árverésb´ól azt az árverez´ót, aki az ajánlat lezárását követ´óen nem él
vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´ólegét elveszti.
Az elvesztett árverési el´óleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a term´óföld mez´ógazdasági hasznosítására (fert´ózésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a term´óföldet a mez´ógazdasági termelésb´ól öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzést´ól számított öt éven belül
megszegi, a term´óföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája
körüli term´óföldre az árverés során el´óvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett term´óföldnek a tulajdonszerzést´ól számított három éven belül történ´ó elidegenítéséb´ól származó bevételnek term´óföldre fordított értéknövel´ó beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez
hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelen´ó kárpótlásra jogosult kés´óbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebb´ól az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´ó
árverez´ó, továbbá az árverésb´ól kizárt személy az árverés
lezárását követ´ó három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.
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A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´óföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett
összeg´ú megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó
részére.
A term´óföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a term´óföld értékét növel´ó meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
a kárrendezési iroda ellen´órzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó term´óföld új
tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´ókészít´ó, szükséges f´ó
gazdasági munkáknak (szántás, talajer´ó-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb takarmányvetés)
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a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított
ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a term´óföldet akkor is, ha a birtokbaadás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes term´óföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´ó.
Központi Kárrendezési Iroda

Bács-Kiskun megye

A Központi Kárrendezési Iroda NEMESNÁDUDVAR községben, a Kossuth Mez´ógazdasági Szövetkezet, Nemesnádudvar használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Nemesnádudvar, Pet´ófi S. u. 38., M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Békés Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1998. december 7., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Nemesnádudvar

Helyrajzi szám

7
9
12
25
38
353
361
363
367
431/1
431/2
800/2
1333/5

Terület

119 m2
315 m2
145 m2
3586 m2
1180 m2
1126 m2
115 m2
50 m2
97 m2
1589 m2
1073 m2
3672 m2
985 m2

M´úvelési ág

belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület

Aranykorona
érték

0,54
1,43
0,65
16,21
5,33
5,09
0,52
0,23
0,44
7,18
4,85
16,60
4,45

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke
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1333/7
1333/8
1333/9
1333/10
1333/11
1333/12
1333/13
1337
1341
0190/4
0190/7
0190/8
0197/26
0256/2
0256/39
0258/39
0260/68
0260/76
0364/3
0393/2
0393/5-b´ól
0394/2
0396/18

MAGYAR KÖZLÖNY
Terület

122 m2
160 m2
18 m2
28 m2
47 m2
251 m2
388 m2
216 m2
104 m2
1 ha 7027 m2
1773 m2
2502 m2
4889 m2
9251 m2
4 ha 3681 m2
420 m2
96 m2
1099 m2
2582 m2
1 ha 370 m2
3 ha 1960 m2
2 ha 9846 m2
3 ha 1235 m2

M´úvelési ág

belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
szántó
szántó
szántó
szántó
erd´ó
erd´ó
szántó
erd´ó
sz´ól´ó
gyep (L)
gyep (L)
gyep (L)
erd´ó
erd´ó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

0,55
0,72
0,08
0,13
0,21
1,14
1,75
0,98
0,47
57,72
6,01
8,48
16,57
3,24
8,43
0,41
0,03
3,82
0,62
6,74
34,52
12,54
13,12
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megnevezése

értéke

Társult erd´ógazdálkodás
Társult erd´ógazdálkodás
Egyéni erd´ógazdálkodás

Társult erd´ógazdálkodás
Társult erd´ógazdálkodás
Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

Pest megye

A Központi Kárrendezési Iroda ABONY városban, a Kossuth Mez´ógazdasági Szövetkezet, Abony használatában
(kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Abony, Csillag Z sigmond u. 2., M´úvel´ódési Ház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1998. december 1., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Abony
Helyrajzi szám

0113/2
0113/4
0130/2
0132/4
0132/8
0132/34

Terület

3 ha 2506 m2
2158 m2
5 ha 4361 m2
1 ha 5573 m2
4327 m2
5755 m2

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Aranykorona
érték

90,37
4,88
151,12
35,20
9,78
13,01

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke
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Helyrajzi szám

Terület

2878 m2
1 ha 254 m2
4842 m2
2158 m2
5341 m2
1690 m2
4054 m2
1 ha 3112 m2

0132/38
0134/2
0134/27
0134/54
0134/98 a
0134/98 b
0213/13
0390/60

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
legel´ó
szántó
rét
szántó
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Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

megnevezése

értéke

6,50
17,84
10,94
6,00
4,06
2,94
8,11
45,63
Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

Somogy megye

A Központi Kárrendezési Iroda BÁRDUDVARNOK községben, a Somogyi Erdészeti és Faipari Rt., Kaposvár
használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Bárdudvarnok, Csokonai úti általános iskola
Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1998. december 7., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Bárdudvarnok

Helyrajzi szám

0195/2 a
0195/2 c
0196 a
0196 c
0196 f
0208
0234
0238
0240
0242 a
088 a
090 c

Terület

2 ha 8968 m2
2 ha 282 m2
6 ha 6117 m2
3 ha 1240 m2
22 ha 5352 m2
8901 m2
1510 m2
8190 m2
1 ha 1693 m2
2 ha 258 m2
2 ha 8300 m2
1 ha 6192 m2

M´úvelési ág

erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
gyep
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

7,53
5,27
7,93
3,75
27,04
2,31
3,02
6,22
8,89
33,43
29,43
16,84

megnevezése

Társas
Társas
Társas
Társas
Társas
Társas

m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés

Novák Sándorné s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1998. december 1—11-ig terjed´ó id´ószak
— II/2. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól

A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1998. december 1—11-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával
kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján (II/2. földalap) az alábbiak szerint
tesszük közzé:
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megillet´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással minden kárpótlásra jogosult részt vehet.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

Figyelmeztetés

Az 1—4. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával
kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) — a
II/2. földalapra vonatkozó — bekezdése alapján, az ´ót

A Figyelmeztetés szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Fejér megye
A Központi Kárrendezési Iroda SÁRBOGÁRD városban, a Mez´ófalvi Mez´ógazdasági Termel´ó és Szolgáltató Rt.,
Mez´ófalva használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Sárbogárd, Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1998. december 8., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Sárbogárd
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

Aranykorona
érték

01160/3
0658/4
0666/1
0682
01145/2

2434 m2
1 ha 492 m2
6285 m2
5 ha 594 m2
6 ha 8258 m2

gyep, legel´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó

1,27
9,44
5,66
45,53
61,43

01155/2
01155/3
01155/4
01158/1
01158/63
01162/1
01162/2
01197/2
01218 b
01269/2 b
01266/18-ból

794 m2
1622 m2
1862 m2
3256 m2
1 ha 2540 m2
7867 m2
688 m2
9 ha 3066 m2
446 m2
3934 m2
2 ha 115 m2

erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
gyep, legel´ó
gyep, legel´ó
szántó

0,71
1,46
1,68
2,93
11,29
7,08
0,62
116,33
0,31
4,80
70,00

Korlátozó intézkedés
megnevezése

Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés, földmérési
jelek elhelyezését biztosító
használati jog
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés

Dr. Györe Attila s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1998. december 1—11-ig terjed´ó id´ószak
— II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1998. december 1—11-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési közleményeit az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az 1991. évi XXV. törvény 19. §-a
alapján kijelölt term´óföldterületb´ól településenként a
20 hektárt meg nem haladó földterületekre (II/3. földalap)
az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—3. pontok szövege megegyezik a I. földalapnál
írottakkal.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján az ´ót megillet´ó kárpót-
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lási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a jogosult
vehet részt, akinek állandó lakóhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és aki jelenleg is ott rendelkezik
állandó lakóhellyel.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak személyi
igazolványukkal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A Központi Kárrendezési Iroda NAGYHÓDOS községben, az Új Élet Mgtsz, Méhtelek használatában (kezelésében)
lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1. Az árverés helye: Nagyhódos, Polgármesteri Hivatal
2. Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
3. Az árverés ideje: 1998. december 1., 10 óra.
4. Az árverésre kerül´ó földrészletek:
Település: Nagyhódos

Helyrajzi szám

087/1

Terület

10 ha 6856 m2

M´úvelési ág

szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

99,65 Természetvédelmi terület
1996. évi LIII. törvény
Szilágyi János s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 91. számában kihirdetett, a Miniszterelnöki Hivatal átalakításával összefügg´ó egyes kormányhatározatok felülvizsgálatáról és a további feladatokról szóló 1130/1998. (X. 6.) Korm. határozat
— 10. b) pontjában a hivatkozott jogszabály dátuma helyesen: 1034/1998. (III. 27.) Korm. hat.
— 11. pontjában a hivatkozott jogszabály dátuma helyesen: 1109/1997. (X. 17.) Korm. hat.
(Nyomdahiba)

A Magyar Közlöny 1998. évi 94. számában kihirdetett, a szociális és családügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló 171/1998. (X. 15.) Korm.
rendelet 5. §-a utolsó két bekezdésének ba), bb) jelölése helyesen:
,,b) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb jogalkotási feladatokat;
c) egyetértési jogot gyakorol a szociális fels´ófokú képzést érint´ó jogszabályok megalkotásánál.’’
(Kézirathiba)
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Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
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