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Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály
Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály
Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály

Repülőterek engedélyezése
• A légiközlekedési hatóság hatásköre kiterjed Magyarország
területén az állami repülések céljára szolgáló és a közös
felhasználású repülőterek kivételével minden repülőtérre és
leszállóhelyre (a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. Rendelet)

• A katonai légügyi hatóság hatásköre kiterjed az állami
repülések céljára szolgáló repülőterekkel és a közös
felhasználású
repülőterekkel
kapcsolatos
hatósági
tevékenységre (a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló
392/2016. (XII. 5.) Korm. Rendelet)

Közös felhasználású repülőterek
hatósági eljárásai
A légiközlekedési hatóság szakhatósági szerepe (az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. Rendelet):
•

Közös felhasználású repülőtér repülőtérrendjének jóváhagyása

•

Közös felhasználású repülőtér üzemben tartási engedélyezése

A vizsgálandó szakkérdés: a repülőtér polgári célú felhasználása

Leszállóhelyek engedélyezése
Leszállóhelyek osztályozása (159/2010 Korm. rendelet):
„A” osztály

országos vagy helyi jelentőségű
rendezvényen részt vevő légijárművek leés felszállására kijelölt terület

Létesítési
engedélyezés

„B” osztály

a feltöltőhely kivételével légijárművel
folytatott munkavégzés céljára szolgáló,
le- és felszállásra kijelölt olyan terület

Létesítési
engedélyezés

„C” osztály

feltöltőhely

Bejelentés

Az „A” és „B” osztályú leszállóhelyek létesítési engedélyezése során a Honvédelmi
Minisztérium Állami Légügyi Főosztály szakhatóságként működik közre.

Építésügyi hatósági engedélyezés
Honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások (40/2002. (III. 21.) Korm. Rendelet)
• A légiközlekedési hatóság szakhatóságként működik közre (531/2017. (XII.
29.) Korm. Rendelet)

Egyéb építésügyi eljárások
• A katonai légügyi hatóság és a légiközlekedési hatóság is szakhatóság

• Szükség esetén egyeztetés a szakhatóságok között
• Pl.: távközlési tornyok építése, távvezetékek építése (akadályjelölésekre
vonatkozó előírások)

Légiforgalmi és Légtérgazdálkodási
Osztály
• Eseti Légtér szakhatósági állásfoglalás kiadása
– A polgári légiközlekedésre történő hatás vizsgálata
– Egyéb követelmények megléte (korlátozott
légtérengedélyek), további szakhatóságok bevonása
szükség szerint;

• Magyar légtér igénybevétele - külföldi állami
légijárművek – diplomáciai engedély kiadása
– Kérelem benyújtása KKM – javaslattal légiközlekedési
hatósághoz,
– Szakszolgálatok bevonása: AH, KNBSZ, HM ÁLF;
– Engedély kiadása KKM-n keresztül;
– Tájékoztatás – MH LVIK;
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Egyéb építésügyi hatósági eljárások
(pl: távvezetékek, tornyok stb.)

