261/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következőket rendeli el:
1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § (1) A polgári légiközlekedés első fokú hatósági feladatait a Polgári Légiközlekedési Hatóság (a
továbbiakban: PLH) látja el.
(2) A PLH központi költségvetési szerv, alapítója a közlekedési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter).
A miniszter jóváhagyja a PLH szervezeti és működési szabályzatát és kinevezi vezetőjét.
(3) A PLH illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területén
a) a polgári légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységre;
b) a polgári légijárművekre;
c) az állami repülések célját szolgáló repülőterek kivételével minden repülőtérre és leszállóhelyre;
d) a légiközlekedés földi létesítményeire és - a kizárólag katonai repülések céljára szolgálók kivételével - a
léginavigációs földi berendezésekre.
(4) A PLH hatósági feladatai a következők:
1. a lajstromozásra kötelezett légijárművek állami lajstromozása, a Magyar Köztársaság Állami Légijármű
Lajstromának (a továbbiakban: lajstrom) vezetése;
2. az engedélyhez kötött légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenység ellátásához szükséges
szakmai feltételek meglétének, továbbá a tevékenységet folytatónak az adott tevékenység folytatására való
alkalmassága vizsgálata, továbbá az engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása;
3. a légijárművek típus-alkalmassági vizsgálata és bizonyítványainak kiadása;
4. a lajstromozásra kötelezett légijárművek egyedi légialkalmasságának vizsgálata, illetve ellenőrzése, valamint a
légialkalmassági bizonyítvány kiadása és érvényességének meghosszabbítása;
5. az állami repülőtér kivételével a repülőtér létesítésére, fenntartására és megváltoztatására szóló engedély
kiadása;
6. a repülőterek állapotának és üzemben tartásának vizsgálata, illetőleg ellenőrzése, valamint a repülőtér üzemben
tartási engedélyének kiadása és érvényességének meghosszabbítása, a repülőtérrendek jóváhagyása;
7. a légiközlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések létesítésének, megváltoztatásának és
üzemben tartásának, valamint megszüntetésének engedélyezése, állapotának és üzemben tartásának vizsgálata;
8. a légiközlekedési akadállyal kapcsolatos légiközlekedési hatósági eljárásnak a Belügyminisztérium és a
Honvédelmi Minisztérium illetékes szerveivel egyetértésben való lefolytatása;
9. a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez és meghosszabbításához
szükséges szakmai vizsgáztatási és ellenőrzési tevékenység ellátása, valamint a szakszolgálati engedélyek
kiadása és érvényességének kiterjesztése, meghosszabbítása, továbbá a szakképzéshez szükséges tantervek és
vizsgakövetelmények jóváhagyása;
10. a szakszolgálati engedély elnyeréséhez, illetőleg meghosszabbításához előírt repülő-egészségügyi alkalmasság
hatósági minősítése;
11. a légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos államigazgatási eljárás lefolytatása;
12. légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy műszaki célú repülés engedélyezése;
13. a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása;
14. a menetjegyek kiállításának engedélyezése a légitársaság részére;
15. a légitársaság üzletszabályzatának és módosításának jóváhagyása;
16. a légitársaság üzletszabályzatában foglalt rendelkezések teljesítésének ellenőrzése;
17. a repülőtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hatósági ellenőrzése,
hitelesítése;
18. fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés frekvencia kijelölése, behozatala, valamint rádióengedély kiadása;
19. a légijárművek zajbizonyítványának kiadása, repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése;

20. légijárműből történő tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése;
21. egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkező légijármű egyszeri átrepülésének engedélyezése;
22. látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése;
23. légijármű üzemben tartási feltételeinek vizsgálata, ellenőrzése, valamint a légijármű üzemben tartási engedély
kiadása, érvényességének meghosszabbítása;
24. a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelőzésével, felszámolásával kapcsolatos hatósági
intézkedések megtétele, a repülőtéri és légitársasági védelmi tervek jóváhagyása.
(5) A (4) bekezdés h) pontjában megjelölt légiközlekedési akadálynak minősül minden olyan, a környezetéből
kiemelkedő természeti objektum, építmény vagy mozgó tárgy, amely a légiközlekedés számára veszélyt jelenthet,
ezért nyilvántartása és jelzéssel való ellátása indokolt.
(6) A PLH első fokú határozatával szemben benyújtott fellebbezést másodfokon a Közlekedési Főfelügyelet
bírálja el.
2. § Az R. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A kereskedelmi repülőteret a miniszter a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben
nemzetközi repülőtérnek nyilváníthatja. Az ilyen repülőtéren nemzetközi személyforgalom számára megnyitott
útvonalon tranzitterület létesíthető, a közvetlen felügyeletet ellátó vámhivatal engedélye alapján, továbbá az egyéb,
jogszabályban előírt szolgálatokon kívül határőrizeti, vám-, rendőri, légiközlekedés-védelmi, továbbá
közegészségügyi szolgálatot kell fenntartani."
3. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a légügyi hatósági feladatok
ellátásáról szóló 13/1983. (VI. 30.) KPM rendelet, valamint a módosítására kiadott 8/1986. (X. 30.) KM rendelet,
10/1989. (VIII. 30.) KöHÉM rendelet, 16/1991. (VII. 31.) KHVM rendelet.

