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BALOGH REGINA1 

A Nemzeti Közeledési Hatóság Légügyi Hivatalának lehetséges 
szerepe a bekövetkezett légi baleseteknél 

The potential role of the National Transport Authority – aviation 
authority in aircraft accidents 

Absztrakt 

Napjainkban a társadalom működésének egyik legfontosabb feltétele a közleke-

dés. Ebben a modern társadalomban nagyon fontos nemzetgazdasági szerepet 

tölt be, amely nem csak személyszállítást, illetve áruszállítási szükségleteket elé-

gít ki, hanem jelentős jövedelemforrás is. Az ágazaton belül kiemelt jelentősége 

van, amely napjainkban számtalan változáson ment át. Felmerül a kérdés, hogy 

hogyan épül fel a hazai légi közlekedés rendszere, milyen a hatósági szabályzá-

sa, és milyen szerepe és jelentősége van a rendkívüli események kapcsán. Eb-

ben a cikkben a szerző elemzi a közlekedés hazai rendszerét, a Nemzeti Közle-

kedési Hatóság Légügyi Hivatalának felépítését, rendeltetését, feladatát az állami 

és a polgári légiközlekedésben, jogszabályi hátterét és vizsgálja a lehetséges 

szerepét a rendkívüli események során. 

Kulcsszavak: Közlekedés, rendkívüli helyzetek, Nemzeti Közlekedési Hatóság, 

Magyar Honvédség, légialkalmasság, lajstromozás, légijármű 

Abstract 

Transport is one of the most substantial devices of today’s society. In our modern 

cultur is instrumental innational economy, meeting not only transport and transit 

needs, but serving as a notable source of income as well. Aviation, which has 

undergone in numerable changes in these days, is of high priority in it. How the 

system of national transport service including aviation is founded, what its official 

regulations are like and what role and importance it has in the course of extreme 

events is the issue to raise. In this article the author investigates the system of 

national transport service, the set-up of the Aviation Authority of the National 
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Transport Authority, its object and function in public and civil aviation, its 

background to legal measures and its potential role in contingencies. 

Keywords: Transport, national transport authority, Hungarian Defence Force, 

Aircraft, Airworthiness, Registration, Katastrophe 

BEVEZETŐ 

A közlekedés minden társadalom kulcsfontosságú eleme. A mindennapi élet nélkülözhetet-

len részeként mind a politika, mind a gazdasági élet központi kérdése, hogy hogyan műkö-

dik, milyen a szabályzása, mennyire szolgálja az állampolgárok életét, mennyiben tud 

hozzájárulni a társadalmi és politikai célok megvalósításához.  

„A közlekedés olyan emberi akarattól, elhatározástól függő helyzetváltoztatás ‒ távol-

ság leküzdése térben és időben ‒, amelyet rendszerint valamilyen alkalmas eszköz vagy 

berendezés igénybevételével és valamely hasznos cél érdekében hajtanak végre.” 
2
 

Mint látható, nem önmagában működő terület, hanem rendszer, melynek különböző al-

rendszerei vannak. Olyan összetett hálózat, amelynek elemei kiszolgálják a közlekedésben 

résztvevők igényeit.  A közlekedés már a kora kezdetektől bizonyos szervezettséget igé-

nyelt, ezért viszonylag korán rendszerbe szerveződött. Napjainkra ágazat szerinti alrend-

szerekre lehet bontani, mint: közúti-, a vasúti-, a légi-, valamint a köztengeri-, folyami köz-

lekedés.
3
 Ezek az alrendszerek egymással összefüggnek, szoros kapcsolatban vannak a 

társadalom működésével, életével. A közlekedés fő feladata az alaprendeltetésének meg-

felelő feladatok jó színvonalú betöltése. Minden területén fontos törekvés a megfizethető-

ség, a felhasználóbarát üzemeltetés, de ugyanilyen fontos az ágazatban a biztonságra való 

törekvés is. Több kutatás rámutat, hogy napjaink új kihívásai, és az azokból adódó rendkí-

vüli helyzetek kezelése sem lehetséges a közlekedés és a járművek alkalmazása nélkül. 

„Bizonyos eszközök nem szállíthatóak kézzel, vagy nem működtethetőek önmagukban, 

ezeknek hordozó járművei is vannak. Ezek attól függően, hogy vízen, levegőben, száraz-

földön folyik a felderítés, lehetnek vízi-, szárazföldi vagy légi járművek.”
4
 

Gyakran hallani a korábban alkalmazott légijárművek bevonásáról is ezeknek az ese-

teknek a felszámolásába. Gondoljunk a katasztrófák során a felderítési munkákra, vagy a 

mentéshez szükséges eszközök, gépek, műszerek szállítására, vagy a sérültek kimentésé-

                                                 
2
Logisztika jegyzet. http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/alapfogalmak2.html (Letöltés ideje: 

2015. 02. 05.) 
3
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4
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VIII. évfolyam 1. szám, 2013. március, 79-97. oldal, idézet: 91. oldal 
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re. Hazánkban a hivatásos mentőszervezetekre alapuló védelmi rendszer alakult ki,
5
 ezek 

hatékony működése is szorosan összefügg a közlekedés/szállítás kérdéskörével. 

„A légiközlekedési hálózat rohamosan fejlődik, egyre korszerűbb légijárművekkel és 

modern repülőterek által biztosított kiszolgálási rendszerekkel valósul meg,”
6
 ennek ellené-

re felmerül a fenti kérdés másik oldala, hogy maga a közlekedés hogyan tehető biztonsá-

gosabbá, illetve a közlekedési balesetek, és azon belül a légiközlekedés rendkívüli esemé-

nyei hogyan kezelhetőek, és milyen szerepe van és lehet ebben a hatóságoknak. Vizsgál-

juk meg néhány aspektusból ezt a kérdést! 

1. A KÖZELMÚLT FŐBB LÉGI BALESETEI ÉS AZOK TANULSÁGAI 

A közlekedés biztonságát a műszaki, technikai hibákon túl napjainkban az emberi mulasz-

tásból, ismerethiányból vagy ártó szándékból adódó helyzetek is veszélyeztethetik. Külö-

nösen igaz ez a légiközlekedésre. A híradások sokszor számolnak be balesetekről, de 

napjainkban a terrorcselekmények sem ritkák, és korunk eseményei bizonyítják, hogy a 

háborús, polgárháborús övezetek
7
 is veszélyt jelentenek a közlekedésre, és azon belül a 

repülésre is. Ezeken a területeken a közvetlen veszélyt sok esetben a hordozható légvé-

delmi rakétarendszer (MANPAD) jelentheti, mindemellett jelen lehetnek a vállról indítható 

rakéták is, bár ezek a kritikus 10 kilométerre nem tudnak feljutni. Számos egyéb veszélyez-

tető tényező is előfordulhat műveleti területen. Mindezek ellenére jelenleg nincs olyan sza-

bályozás, amely egyértelműen leírja azt, hogy a polgári légijárművek kerüljék el minden 

olyan ország érintett légterét, amelyekben fegyveres konfliktus zajlik. A hamburgi Jet 

Airliner Crash Data Evaluation Centre kutatása alapján,
8
 a 2013-as 2014-es évben körülbe-

lül 1 200 ember lett repülőgép-szerencsétlenség áldozata, ez magasabb érték, mint a 

2005-ös évé, ahol 1 020 ember halt meg repülőgép-balesetben. A tavalyi, illetve az idei év 

adatainak tükrében (2014/2015), öt olyan baleset is kiemelhető, amely egyenként is több 

száz halálos áldozatot követelt. Felmerül a kérdés, hogy milyen okokra vezethetőek vissza 

ezek az események megelőzhetőek-e és milyen szerepe van a hatóságoknak a felderítés-

ben, a helyzet kezelésében. Vizsgáljunk meg néhány ilyen esetet! 

A Maláj Légitársaság repüléstörténetében két olyan esemény is történt, amelyet egyet-

len egy ember sem élt túl. Az első ilyen baleset 2014. március 8-án történt a Malaysia 

Airlines 370-es járatával, ahol a gép 227 utas és 17 főnyi személyzettel a fedélzeten eltűnt. 

A jármű körülbelül 40 perccel a felszállás után a földi irányítással elvesztette a kapcsolatot. 

                                                 
5
Dr. Hornyacsek Júlia-Keszely László: A katonai erők, képességek alkalmazása katasztrófák esetén. 

Hadmérnök, VIII. évfolyam 2. szám, 2013. június 191-209. o. idézet:197. oldal 
6
 Szabó Sándor-Tóth Rudolf: Repülőterek kialakítása, létesítményeinek kritikus elemei, védelmük 

lehetséges műszaki megoldásai, Repüléstudományi közlemények, 2013. XXV. évfolyam, 2. szám, 89-
113. oldal idézve 90. oldal. 
7
Afganisztán, Líbia, Szíria, Irak, Gázai övezet, Ukrajna stb. 

8
JACDEC Airline Safety Ranking 2015. http://www.jacdec.de/airline-safety-ranking-2015/ (Letöltés 

ideje: 2015. 02. 27.) 

http://www.jacdec.de/airline-safety-ranking-2015/
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A gép eltűnését a felszállást követő 2 órával jelentették be, és a maradványait máig sem 

találták meg.
9
 

 

 

1.sz. ábra: az MH 370-es járat útvonala.  

(Készítette: nincs megnevezve 

Forrás: Malaysiangovemment, Australian Maritime Safety Authority 

http://www.bbc.com/news/world-asia-26503141(Letöltés ideje: 2015. 02. 21.) 

 

A második, 2014 júliusában történt, amikor a Malaysia Airlines 17-es járata Amszterdam és 

Kuala Lumpur között 283 utassal és 15 főnyi személyzettel a fedélzeten az orosz-ukrán 

                                                 
9
Missiledestroys Malaysia Airlines plane over Ukraine… 

http://www.theguardian.com/world/2014/jul/17/malaysia-airlines-plane-missile-attack-ukraine (Letöltés 
ideje: 2015.03.24.) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-26503141
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határ közelében, a donecki területen balesetet szenvedett, és a tragédiában mindannyian 

életüket vesztették.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. ábra: People walk among the debris of Malaysia Airlines flight MH17 

Készítette: DmitryLovetsky/APKép forrás
11

 

 

Az Air Algérie Légitársaság MD-83-as járata 116 emberrel a fedélzeten felszállás után 50 

perccel járt szerencsétlenül. Feltételezések szerint a gép mindössze 10 perc alatt zuhant le 

10 ezer méteres magasságból, a rossz időjárási viszonyok miatt Maliban. „A pilóta talán azt 

gondolta, hogy sikerült teljesen elkerülnie a vihart, és vissza akart térni a kezdeti útvonalá-

hoz. Akkor történt a baleset, amikor végrehajtotta ezt a manővert” – mondta Diendere a 

Radio France International (RFI) nevű francia közszolgálati rádió.
12

 

2014 decemberében az Air Asia Légitársaság Surabayából Szingapúrba – 155 utas és 

7 főnyi személlyel a fedélzeten a Jávai tenger felett eltűnt, majd a gép darabjait meg is 

találták, ám túlélője nem volt a szerencsétlenségnek.
13

 2015. március 25-én a Lufthansa 

egy fapados cégének, a Germanwings Diszkont Légitársaságnak egy Airbus 320-200-as 

típusú gépe katasztrófát szenvedett a francia Alpok lábánál.
14

 A Barcelonából Düsseldorfba 

                                                 
10

 MH370 FlightInciden 
thttp://web.archive.org/web/20140308091144/http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/dark-
site.html(Letöltés ideje: 2015.03.24.) 
11

Plane crasheshttp://www.theguardian.com/world/2014/jul/17/malaysia-airlines-plane-missile-attack-
ukraine (Letöltés ideje: 2015.03.01.) 
12

ABC NEWS http://www.abc.net.au/news/2014-12-30/airasia-qz8501-debris-spotted-is-from-plane-
official/5993438(Letöltés ideje: 2015.03.01.)

 

13
hvg.hu; Új részletek derültek ki az afrikai gép lezuhanásáról; 

http://hvg.hu/vilag/20140730_Megrazo_reszletek_derultek_ki_az_afrikai(Letöltés ideje: 2015.03.01.) 
http://avherald.com/h?article=477c75deCrash: IndonesiaAsia A320 over Java SeaonDec 28th 2014, 
aircraftlostheight and impactedwaters (Letöltés ideje: 2015.02.22.)  
14

 Lezuhant a Germanwings Barcelona–Düsseldorf-járata: 150-en halhattak meg 

http://web.archive.org/web/20140308091144/http:/www.malaysiaairlines.com/my/en/site/dark-site.html
http://web.archive.org/web/20140308091144/http:/www.malaysiaairlines.com/my/en/site/dark-site.html
http://www.theguardian.com/world/plane-crashes
http://www.theguardian.com/world/plane-crashes
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/17/malaysia-airlines-plane-missile-attack-ukraine
http://www.abc.net.au/news/2014-12-30/airasia-qz8501-debris-spotted-is-from-plane-official/5993438
http://www.abc.net.au/news/2014-12-30/airasia-qz8501-debris-spotted-is-from-plane-official/5993438
http://hvg.hu/vilag/20140730_Megrazo_reszletek_derultek_ki_az_afrikai
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tartó 4U9525-ös járatszámú járaton 144 utas és 6 fős személyzet volt. A repülőgép, a he-

gyek között egy olyan részen szóródott szét, amely nehezen megközelíthető, mert 2 700 

méterrel a tengerszint felett helyezkedik el. A roncsokat helikopterek segítségével találták 

meg. A roncsok mentése földi járművel lehetetlen volt, így csak a levegőből lehetett hozzá-

jutni, illetve gyalogos expedíció útján. A baleset másnapján megtalálták a gép egyik fekete 

dobozát 10 kilométerre a repülőgép maradványaitól.  A vizsgálatok szerint a gép 10 órakor 

indult Barcelonából, 11 óra 15 perckor tűnt el a radarképről. A szerencsétlenség egy perc-

cel később volt annál, hogy a gép elérte a 11 500 méteres utazó magasságot, ahonnan 

rövidesen süllyedésbe is kezdett. A vészhelyzetben történő süllyedésre előírt 5 000 

láb/perc helyett 3 375 láb/perc sebességgel süllyedt. A süllyedési folyamat 8 percig tartha-

tott, majd 10 óra 53-kor tűnt el a gép. A Polgári Légügyi Hatóság állítása szerint vészjelzést 

nem adtak le. Az aix-en-provance-i légiirányítók észlelték, hogy baj van a géppel, mert a 

kapcsolat megszakadt, így ők jelezték a veszélyt.  A terrorcselekmény lehetőségének kizá-

rása érdekében egy katonai vadászrepülőgép és egy helikopter a levegőbe emelkedett, de 

mire felvehették volna a géppel a kapcsolatot, az már zuhanásban volt. A francia sajtó 

értesülése szerint a roncsok körülbelül egy hektárnyi területen szóródtak szét. Az egyetlen 

egyben maradt darab mindössze a gép egyik futóműve volt, mely igen erős becsapódásra 

utalt.
15,16

 

 

 
3. számú ábra: A becsapódás helyszíne (Készítette: Anne-ChristinePoujoulat, Forrás:

17
) 

                                                                                                                           
http://hvg.hu/vilag/20150324_Lezuhant_egy_repulogep_Franciaorszagban(Letöltés ideje: 2015.04.04.) 
15

Lezuhant a Germanwings Barcelona–Düsseldorf-járata: 
 150-en halhattak meg http://hvg.hu/vilag/20150324_Lezuhant_egy_repulogep_Franciaorszagban 
(Letöltés ideje: 2015.04.04.) 
16

Brice Robin francia ügyész elmondása szerint – amelyeket a fekete doboz adataiból kinyert informá-
ciókból foglalt össze 
http://www.hir24.hu/kulfold/2015/03/26/a-masodpilota-vezette-a-hegynek-a-germanwings-
gepet/(Letöltés ideje: 2015. 04.04.) 
17

A becsapódás helyszíne http://hvg.hu/kkv/20150331_2_millio_dollarhalott_Egy_vagyont_kulonit 
(Letöltés ideje: 2015.03.31.) 

http://hvg.hu/vilag/20150324_Lezuhant_egy_repulogep_Franciaorszagban
http://hvg.hu/vilag/20150324_Lezuhant_egy_repulogep_Franciaorszagban
http://www.hir24.hu/kulfold/2015/03/26/a-masodpilota-vezette-a-hegynek-a-germanwings-gepet/
http://www.hir24.hu/kulfold/2015/03/26/a-masodpilota-vezette-a-hegynek-a-germanwings-gepet/
http://hvg.hu/kkv/20150331_2_millio_dollarhalott_Egy_vagyont_kulonit


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                ÁLTALÁNOS  

2016. IX. évfolyam 1. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

321 

 

Ezek a kérdések felderítésre, oknyomozásra vártak. A kutatás-mentésben résztvevő men-

tőcsapatok mellett az illetékes Légügyi Hatóság, a Germanwings, a Lufthansa, a Lufthansa 

Technik, és az Airbus is részt vett a felderítésben.  A fenti esetek bizonyítják, hogy bárhol 

előfordulhat légi szerencsétlenség, melynek különböző okai lehetnek, következményei 

felszámolásában az adott ország közlekedési rendszerének, hatóságának és védelmi 

szerveinek jelentős feladata van. Nincs ez másként hazánkban sem. 

A biztonság szavatolása Magyarországon össztársadalmi feladat, biztonságpolitikai do-

kumentumok deklarálják annak elveit, kereteit, és az azzal kapcsolatos teendőket. A Par-

lament, a Kormány és a különböző szaktárcák gondoskodnak a szükséges jogszabályi 

háttér megteremtéséről, valamint a végrehajtáshoz szükséges intézmény- és szervezet-

rendszerről. A légiközlekedés területén egyik ilyen intézmény- és szervezet a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság, melynek kiemelt feladata a biztonságos légiközlekedés megalapo-

zásában és működtetésében való közreműködés. Vizsgáljuk meg a szervezet rendelteté-

sét, feladatait, működését! 

3.A LÉGI KÖZLEKEDÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI NAPJAINKBAN 

A légiközlekedés a múlt század vívmánya, fejlődését a postai szolgáltatásokra való igény 

és a katonai célok megvalósítása indukálta, és napjainkra egyre nagyobb szerepet játszik a 

szállításban és a közlekedésmegvalósításában. A személy-, áru-, illetve postaforgalom 

lebonyolításával foglalkozik, napjainkra tudományos alapjai is megteremtődtek, az ehhez 

kapcsolódó tudományág a közlekedéstudomány. Előnye a többi közlekedési fajtával szem-

ben a nagy távolságok viszonylag rövid időn belüli, viszonylag biztonságos áthidalása.  

A repülés több mint 100 éves fejlődése során kialakult a légiközlekedés rendszere, köz-

tük a légitársaságok, a repülőterek és a légiforgalmi szolgáltatás különböző más elemei. A 

repülés polarizálódott, nemzetközi, belföldi és interkontinentális ágakra tagozódott. Az áru-, 

posta- és utasszállítás jelentősége megnőtt, a légiközlekedés közben egyre biztonságo-

sabbá vált. Műszaki tekintetben a fejlődés főbb szakaszait a dugattyús motoros gépek után 

a légcsavaros gázturbinás, majd a gázturbinás sugárhajtóműves repülőgépek megjelenése 

jelentette. A fejlődés ellenére és mellett, előfordulnak balesetek, rendkívüli események, így 

az ágazat központi kérdésévé vált ezek elkerülése, és szükség esetén a rendkívüli ese-

mény gyors és hatékony kezelése. Megszülettek tehát a fontosabb szabályzók, és az azok 

végrehajtatását ellenőrző szervek. A terület szabályzása átfogó. Törvények, kormányren-

deletek és ágazati miniszteri rendeletek rögzítik az elvárásokat, kötelezőségeket, és a 

megoldásra hivatott intézményi-, szervezeti rendszert.  

Ezek a jogszabályok kiegészülnek a légi közlekedés szereplőinek és intézményeinek, 

végrehajtó állományának belső szabályzóival, intézkedéseivel. 

A légiközlekedésben általános trend, hogy egyre nagyobb távolságok leküzdésére és 

egyre gazdaságosabb üzemelésre és üzemeltetésre törekszenek a tulajdonosok és üze-

meltetők, eközben két tényező szerepe erősödik jelentősen: az egyéni speciális igények 
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kielégítésére való törekvés, és a biztonság fókuszba helyezése. A legtöbb európai ország-

ban, így nálunk is hatósági szinten és feladatokkal működik olyan szervezet, amely a lég i-

közlekedés feladatait koordinálja, ellenőrzi. Ilyen szervezet a Nemzeti Közlekedési Ható-

ság. Elemezzük a főbb tevékenységi köreit! 

4. A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG RENDELTETÉSE, FELADATAI
18

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007-ben jött létre a Közlekedési Felügyelet, a Központi 

Közlekedési Felügyelet, a megyei közlekedési felügyeletek, a Polgári Légiközlekedési 

Hatóság jogelőd szerveinek utódjaként, mely 2007 közepétől kiegészült a HM Katonai 

Légügyi Hivatallal, és 2008 közepétől a Magyar Vasúti Hivatallal is. Országos hatáskörű 

szerv, székhelye Budapest. A Hatóság hazánkban az egyedüli olyan központi hivatal, 

amely ellátja az összes közlekedési fajtához kapcsolódó hatósági és felügyeleti jogköröket 

úgy, hogy a felügyelet mellett szabályozni és ellenőrizni tudja a légiközlekedést Magyaror-

szág teljes területén. A Hatóság legtöbb tevékenységét miniszteri rendelet szabályozza.
19

 

A Hatóság önálló jogi személyiséggel nem rendelkező első fokú szervei a Közúti Gép-

jármű-közlekedési Hivatal, az Útügyi-, Vasúti- és Hajózási Hivatal, és a Légügyi Hivatal 

(NFM HLH). Ezek a szervek országos hatáskörrel rendelkeznek, és közigazgatási hatósági 

hatáskörüket önállóan gyakorolják. Elemzéseink szempontjából célszerű áttekinteni a NFM 

HLH felépítését is. 

5.NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL 

Ahhoz, hogy megvizsgáljuk az intézmény rendeltetését, működését napjainkban, elsőként 

röviden elemezni kell a fejlődését.  

A REPÜLÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE 
20

 

A magyar repülés szabályozása az Oszták-Magyar Monarchia idejére nyúlik vissza. A 

polgári repülés a Magyar Aeroforgalmi Részvénytársasággal (továbbiakban: MAEFO Rt) 

kezdődött, és a repülés szabályozására vonatkozó ügyek pedig a Kereskedelmi Minisztéri-

umhoz kerültek. A XX. század új irányokat hozott. 1922-ben felmentést kapott a közforgal-

                                                 
18

Dr. Kerekes István: a Nemzeti Közlekedési Hatóság ppt. Nyíregyházi Műszaki Egyetem, 2015. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5dxCKYf5bhQJ:gevi.emk.nyme.hu/fileadmin/
dokumentumok/emk/gevi/doc-
et/03_Jegyzetek/Kerekes_A_nemzeti_kozlekedesi_hatosag.ppt+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 
19

22/2013. (V. 16.) NFM rendelet a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Prog-
ramról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeleta Nemzeti Közlekedési Hatóságról 
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásá-
ról 
20

A szakasz forrása: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal friss hírei. 
http://kerekparosklub.hu/node/84388 (Letöltés ideje: 2015.03.) 

http://kerekparosklub.hu/node/84388
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mú légiközlekedés a Versailles-i békeszerződés alól, és így megszületett a Légiközlekedé-

si alaprendelet, mely a kereskedelemügyi miniszter hatáskörébe utalta a feladatokat. 1924-

ben létrejött a m. kir. Légügyi Hivatal (továbbiakban: LüH), és ezzel egyidejűleg létrejött a 

Minisztérium V. Légiforgalmi szakosztálya, mely több alosztályból állt, főként a légi rendé-

szeti, a repülőtér építési, és riasztási feladatok koordinálását végezték. 

1937-ben a fejlődés új állomásaként a katonai és a polgári repülés kettévált. A polgári 

repülést a Légügyi Hivatal felügyelete alatt maradt. 1944-ben a közforgalmi repülés Keres-

kedelmi és Közlekedésügyi Minisztériumtól a Honvédelmi Minisztériumhoz került majd 1 

évvel később visszaszerveződött. A légiforgalom újítása érdekében a légiforgalmi szakterü-

let felvette a kapcsolatot az Ideiglenes Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel és be-

kapcsolódott a nemzetközi szervezetbe. 

1954-ben a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium létrehozta a Magyar Közlekedési 

Vállalatot (továbbiakban: MALÉV). Az átszervezések eredményeként 1957-ben létrejött a 

Légügyi Főigazgatóság, majd 10 évvel később a Légügyi Főosztály.  

1973-ban a MALÉV-től leválasztották a Felügyeleti-, illetve a Repülésfelügyeleti Főosz-

tályt és létrehozták a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságot (továbbiakban: LRI). E 

szervezet Repülésfelügyeleti Főosztálya látta el az I. fokú hatóság jogköreit, és a polgári 

repüléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokat, és ebből alakult a Légügyi Igazgatóság 

is a 13/1983. (VI.30) KPM rendelettel.  

1969 októberében Magyarország csatlakozott a polgári repülésről szóló Chicagoi 

Egyezményhez. 1990-ben egy újabb elnevezés változás következtében újra Légügyi Fő-

osztály lett a Főigazgatóságból, de lényegében a feladatokat és a hatásköröket tekintve 

minden változatlan maradt.  

1993-ban a 13/1993. (I.19.) Kormányrendelettel létrejött egy egységes hatósági szerv, 

amely a Közlekedési Főfelügyelet elnevezést kapta, és a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi 

Minisztérium felügyelete alá tartozott. Az újonnan kialakított rendszert az 1993 és 1994-es 

vizsgálatok és felmerült problémák alapján a 142/1995 (XI.30.) Kormányrendelet ismét 

visszaállította a Légügyi Igazgatóság rendszerébe.  

A megnevezés később Polgári Légiközlekedési Hatósággá változott, majd újabb át-

szervezésnek köszönhetően 2007. január 1-től a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi 

Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiköz-

lekedési Hatóság jogutódjaként a Kormány a közúti-, a vasúti közlekedéssel, a hajózással, 

valamint a polgári légiközlekedéssel kapcsolatos közlekedési hatósági feladatokra létre-

hozta az országos hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet, a Nemzeti Közlekedési 

Hatóságot. A Polgári Légiközlekedési Hatóságból Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiköz-

lekedési Igazgatóság lett (továbbiakban: NKH LI).  

2007. július 1-jével a katonai közlekedés életében újabb változások következtek, mert a 

66/2007. (VI. 28.) Kormány rendelettel módosították a 263/2006. (XII. 20.) számú Kormány 

rendeletet, így a HM Katonai Légügyi Hivatal (továbbiakban: KLH) jogutódja is az NKH LI 

lett.  
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A 2011-ben változtatott 326/2010. (XII.27.) Kormányrendelet módosította a 263/2006. 

(XII. 20.) számú Kormányrendeletet, amely a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szól. A 

Légiközlekedési Igazgatóság Légügyi Hivatalra változott. A hatósági jogköreit, feladatait, 

illetve a tevékenységét a jogszabályokon kívül az NKH Szervezeti és Működési Szabályza-

ta tartalmazza (23/2014. (V. 30.) NFM utasítás). 

Ez a fejlődési folyamat is érzékelteti, hogy a kialakulástól napjainkig számtalan változá-

son keresztül fejlődött és alakult ki a mai intézmény- és feladatrendszer. A jogszabályokat 

elemezve megállapítható, hogy a változtatások során azok egyre kidolgozottabbá és ár-

nyaltabbá váltak, igazodva a területtel kapcsolatos elvárásokhoz, valamint a feladatok 

polarizálódásához, a megjelenő társadalmi igényekhez. Jól látható a jogalkotó törekvése 

az erők eszközök, hatás- és jogkörök koncentrálására, a hatékonyság növelésére. 

A LÉGÜGYI HIVATAL SZERVEZETE 

A közlekedés elsőfokú szervei az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Közúti Gépjármű-

közlekedési Hivatal és a Légügyi Hivatal. Szervezeti felépítés tekintetében a Központ több 

főosztályból, és ehhez kapcsolódó osztályokból áll, amelyek hatósági, a gazdasági és a 

stratégiai elnökhelyettes irányításával működnek. (4-5. számú ábra) 

A Légügyi Hivatal Légijogi és Szervezési Osztályból és Repülésbiztonsági Osztályból 

áll, melyhez különböző osztályok tartoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. sz. ábra: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjának felépítése 
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5. sz. ábra: Elsőfokú szervek. Forrás: 
21

 

 

A különböző egységek feladatrendszerének áttekintésével átfogó képet alkothatunk a 

szervezetről, vizsgáljuk meg ezeket! 

ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
22

 

Az Állami Légügyi Főosztály feladatkörébe tartoznak mindazon feladatok, amelyek a kato-

nai repüléssel, légtérrel, a repülőgépek műszaki állapotával, a hajózó személyzet oktatásá-

val foglalkoznak. Ez a tevékenység szerteágazó, többszereplős, jelentős összehangolást 

igényel. 

 

                                                 
21

 Hivatalos értesítő. 2014. évi 28. szám 1. függelék 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/28.pdf (2015.12.01.) 
22

Pócsmerei Gábor: A katonai közlekedés és szállítás néhány elvi és gyakorlati kérdése 
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2003/3/12pocsmegyeri/Chapter1.htm (letöltés: 
2015.11.04) 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/28.pdf
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2003/3/12pocsmegyeri/Chapter1.htm
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6. sz. ábra: MH Pápa Bázisrepülőtéren készenlétben álló és a nyugati országrész  

légi kutató-mentő lefedettségét biztosító helikopter cseréje 

Készítette: Szórád Tamás
23

 

 

A Hatóság részt vesz a különleges besorolású légterek útvonal kijelölésében, légtérhasz-

nálat rendjének szabályozásában. A felügyeli és jóváhagyja a légi forgalom földi irányítá-

sának berendezései üzemben tartását. Ehhez kapcsolódva felügyeli a légi-navigációs és 

légiforgalmi feladatokat ellátó személyzet képzettségét és képzési terveit, és kiadja az 

ehhez szükséges szakszolgálati engedélyeket. Felügyeli, ellenőrzi a repülésmeteorológiai 

szolgálatot. Szerepet vállal a terület fejlesztésében és korszerűsítésben. 

Ez a főosztály megszervezi, és felügyeli az állami légiközlekedési hajózó személyzet 

elméleti és gyakorlati vizsgáztatását, ügyelve ezzel az egységes képzés megvalósulására. 

Végzi a szakszolgálati engedélyeik megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

vizsgáztatást, és az ehhez kapcsolódó szakszolgálati engedélyek hosszabbítását, és bőví-

tését. Kiképzést és továbbképzést szervez, illetve az oktatásban résztvevő egyéb szervek 

és szervezetek tárgyi és személyi feltételeinek hatósági felügyeletét látja el, hogy azok 

megfeleljenek az elvárt követelménynek.  

Az állami légi járművek tekintetében a repülés műszaki személyzet elméleti és gyakor-

lati vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat is ellát a hatóság. Ebbe bele tartozik a szak-

                                                 
23

Air Base, http://airbase.blog.hu/2014/06/23/hetkoznapok_szolnok_papa_2014_junius (letöltés: 
2015.11.02) 
 

http://airbase.blog.hu/2014/06/23/hetkoznapok_szolnok_papa_2014_junius
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szolgálati engedélyük érvényesítése, kiterjesztése, meghosszabbítása, illetve adott eset-

ben visszavonása, vagy felfüggesztése is, ha a légiközlekedési szabályokat vagy kötele-

zettségeit megszegik. A repülésműszaki személyzetet oktató, illetve vizsgáztató szervek és 

szervezetek tematikáját is jóváhagyja, ellenőrzi a végrehajtás személyi, tárgyi feltételeit.  

A Hatóság az állami légi járművekkel kapcsolatosan bekövetkezett balesetek, repülési 

események, illetve hibák feltárásakor hatósági eljárást kezdeményezhet, és az eset kivizs-

gálásában részt vesz. Az ország légterét két féle „célból” lehet használni. Ezek „légiközle-

kedési” célú vagy a „nem légiközlekedési cél”-ú tevékenységek lehetnek. Légiközlekedési 

cél például a repülés, műrepülés, ugratás, ejtőernyőzés, siklóernyőzés, illetve egyéb repü-

lőrendezvény, amely légijáművel történik. A nem kimondottan légiközlekedési cél pedig a 

tűzijáték. 

Áttekintve a szervezeti egység feladatrendszerét, megállapítható, hogy az Állami Lég-

ügyi Főosztály a fenti feladatokon túl, fontos szerepet tölt a légtérhasználat koordinálásá-

ban is.  

A légijárművekkel kapcsolatos légi-, és típusalkalmasság bizonyítványainak kiállításá-

ban is fontos szerepe van, hiszen ezeket kiadja, hosszabbítja, illetve adott esetben bevon-

hatja. Engedélyezési jogkörrel rendelkezik, és a légijárművekhez szükséges eszközök, 

berendezések gyártásának, javításának és karbantartásának felügyelete is fontos szerepe. 

Jóváhagyási joga van a változtatások tekintetébena jogszabályban lefektetett keretek kö-

zött. Engedélyeket ad ki hatósági ellenőrző berepülésekre, amelyek műszaki vagy kísérleti 

céllal történnek.  Ezeken túlmenően állami légi üzemeltetési feladatkörben is szereppel bír, 

mert elbírálja az utasításokat, ellenőrzi a légijárművek felszereltségét és azok légi alka l-

masságát vagy alkalmatlanságát is megállapíthatja. Ehhez szorosan kapcsolódik a repülés 

előkészítésének és végrehajtásának ellenőrzését célzó tevékenység. 

 

 
7. sz. ábra: Ellenőrzések végrehajtása ellenőrzéseket. Készítette: Szórád Tamás

24
 

                                                 
24

Air Base, Hétköznapok – Szolnok és Pápa, 2014. június 
http://airbase.blog.hu/2014/06/23/hetkoznapok_szolnok_papa_2014_junius 

http://airbase.blog.hu/2014/06/23/hetkoznapok_szolnok_papa_2014_junius
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A szervezet az állami repülések céljára használatos repülőterek használatba vételét enge-

délyezi, felülvizsgálatokat és repülőtér rendet hagy jóvá. Ezen területek környezetében lévő 

vagy épülő építmények engedélyezésében is részt vesz. Zajterhelést ellenőriz, zajpana-

szokat vizsgál ki, amely állami célú légiközlekedésből származik. Zajgátló védőövezeteket 

jelöl ki. A fent felsorolt feladatok, jog- és hatáskörök, amelyeket a szervezet végez, azt a 

célt szolgálják, hogy a repülés szabályszerű, biztonságos, az üzemeltetés pedig a bizton-

ság minden szegmensére kiterjedő legyen. Ezzel a tevékenységgel jelentős szerepe van a 

hatóságnak a balesetek, rendkívüli események megelőzésében. 

 

 

8. sz. ábra: A kutató-mentő felszerelés beépítése a MI-17-esbe 
Készítette: Szórád Tamás

25
 

 

Külön említést érdemel, hogy a hivatal munkája révén az ország közhiteles, naprakész, 

pontos, lekérdezhető nyilvántartással rendelkezik a légi járművek adatairól, a hajózó sze-

mélyzet engedélyeiről, egészségi hatósági minősítéséről.  

LÉGIJOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY (LSZO) 

A másik fontos szervezeti egység a Légijogi- és Szervezési Osztály. A légi közlekedés 

jogszabályi hátterének előkészítése, összehangolása a fő feladata. Ez a szervezet hangol-

ja össze a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos tevékenységet. Véleményezi ezeket, és 

javaslatokat tesz a szükséges jogalkotási feladatok elvégzésére. Szükség esetén bírságo-

lási eljárást folytat, és jogerőre emelkedésekor ellenőrzi az ítélet végrehajtásának helyze-

                                                 
25

Air Base, Hétköznapok – Szolnok és Pápa, 2014. június 
http://airbase.blog.hu/2014/06/23/hetkoznapok_szolnok_papa_2014_junius (2016.01.03.) 
 

http://airbase.blog.hu/2014/06/23/hetkoznapok_szolnok_papa_2014_junius
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tét, és az egyéb szakterületeken támogatást nyújt az eljárások végrehajtásához. A légiköz-

lekedési balesetek bekövetkezésekkor részt vesz a közigazgatási hatósági eljárás kereté-

ben történő kivizsgálásokban. Az LSZO ügyfélszolgálati és ügyviteli feladatokat is ellát. A 

légügyi tevékenységgel kapcsolatos oktatást, tréningeket, szakmai képzéseket, légiközle-

kedési védelmi oktatásokat szervezi, kidolgozza továbbá a riasztási láncot, cselekvési 

algoritmust rendkívüli események bekövetkezése esetére. 

REPÜLÉSBIZTONSÁGI OSZTÁLY 

Ez a szervezeti egység ügyeleti/készenléti szolgálatot lát el. Az állami és polgári repülési 

balesetek, légiközlekedési incidensek bekövetkezésekor hatósági eljárást folytat le az 

ország területén. Ellenőrzi a repülésbiztonsági szervezeteket, és jóváhagyja azok kézi-

könyveit, koordinálja az ellenőrzéseket. Üzembentartói balesetekkel kapcsolatos ügyeletet 

lát el. Ellenőrzi a Repülésbiztonság-irányítási (SMS ‒ Safety Management System)
26

 rend-

szert. A Nemzeti Közlekedési Hatóság kiemelkedően kezeli a felügyelete alatt álló szervek 

repülésbiztonsági egységeit. Minden szervezetnek kell lennie repülésbiztonság-irányítási 

rendszerének egy belső kézikönyv formájában. 

 

 
 

9. sz. ábra: 2014. március 21. Motoros sárkányrepülő halálos balesetének vizsgálata.  

Készítette: Nincs megnevezve, Forrás:
27

 

 

 

 

                                                 
26

Safety Management System (SMS) https://www.faa.gov/about/initiatives/sms/ 
27

Közlekedés Biztonsági Szervezet http://www.kbsz.hu/j25/hu/legi-kozlekedes/ (letöltés ideje: 
2015.03.01.) 
 

http://www.kbsz.hu/j25/hu/legi-kozlekedes/
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SZAKSZOLGÁLATI FŐOSZTÁLY 

 

Ez a főosztály felügyeli a polgári célú hajózó személyzet és a légiutas-kísérők képzését, 

kiképzését, egészségügyi alkalmasságát. Végzi az elméleti és gyakorlati vizsgáztatást, és 

végrehajtja a légi járművek típus- és légialkalmassági ellenőrző hatósági berepüléseit. A 

repülő szimulációs oktató eszközöket is felügyeli. Szakszolgálati engedéllyel igazolja azt, 

hogy tulajdonosa szakmailag, egészségügyileg és közbiztonság szempontjából alkalmas 

az adott tevékenység ellátására.   

Koordinációs szerepet tölt be továbbá a repülő orvosi vizsgálatokkal kapcsolatban. A 

főosztály ellenőrzi a területen oktatást végző intézmények személyi és tárgyi feltételeit, 

felülvizsgálja, elfogadja képzési terveiket. A hajózó személyzet szakszolgálati engedélyé-

hez szükséges nyelvi ismereti vizsgáztatását végző szervezeteket is felügyeli, emellett 

engedélyezi a légi navigációs és légiforgalmi személyzet képzési formáját és a végzők 

alkalmasságát, megfelelőségét ellenőrzi. A repülések megfelelőségét olyan szempontból 

vizsgálja, hogy a repülési feltételek és a légijárművek felszereltsége az utasításban foglal-

tak szerint rendben vannak-e.  Szükség esetén szintén részt vesz a légijármű-balesetek 

kivizsgálásában. 

 

 
 

10. sz. ábra: Légiutas-kísérő képzés 

          Készítette: Nincs megnevezve 
28

 

 

                                                 
28

Flight Attendant Training By: Airline Guys https://www.pinterest.com/kaitlynebert201/future-career/ 
(letöltés ideje: 2015.03.18.) 
 

https://www.pinterest.com/kaitlynebert201/future-career/
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FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 

Ez a főosztály alapjában a légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységek engedélyezését 

végzi. Ide tartoznak a légiközlekedés-védelemmel kapcsolatos intézkedések, eljárások 

elfogadása, az előforduló hiányosságok megszüntetése, és az újra előfordulás lehetőségé-

nek kiküszöbölése. Megvizsgálja, jóváhagyja, felügyeli a légiközlekedés-védelmi progra-

mokat. Eljár továbbá a repülőterek szigorított biztonsági területére beléphető személyek, 

bevihető tárgyak tilalma alóli felmentés megadásában. Engedélyezi a leszálló helyeket, 

repülőtér rendet, díjtáblázatot, kényszerhelyzeti terveket. Részt vesz a zajgátló övezetek 

kijelölésében. A Felügyeleti Főosztályon belül történik a működési engedélyek kiadása ‒ 

Operating Licence ‒, mivel egy vállalkozás csak akkor végezhet utas-, postai küldemé-

nyek-, áruk légi-furvarozását, ha megfelelő engedéllyel rendelkezik. A nemzetközi szállítás-

ra jogosító hatósági engedély – AOC (Légi Üzemeltetési Engedély) – bizonyítja, hogy az 

adott szervezet rendelkezik megfelelő képességekkel és szervezettel az adott munkához. 

A fotózáshoz, légijámű bérbeadáshoz, teheremeléshez, légi megfigyeléshez, mezőgazda-

sági repüléshez, légi reklámozáshoz, hamvak szórásához, utas repültetéshez egy úgyne-

vezett légi tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedély szükséges, melyet szintén itt 

adnak ki.  

A légiközlekedéssel összefüggő, de nem nemzetközi áru-, személy-, posta fuvarozásá-

ra irányuló tevékenységhez Légijármű-üzembentartási – AOP – engedély szükséges, me-

lyet itt lehet igényelni.   

A légijárművek tekintetében nagyon fontos azok lajstromozása, hiszen a légiközleke-

désben csak akkor vehet részt magyar polgári légijármű, ha a hatóság azt a Magyarország 

Állami Légijármű Lajstromba bejegyezte. A lajstromba vételről bizonyítványt állít ki a Ható-

ság, amelyben a légijámű lajstromjele és adatai vannak feltüntetve. Ez nyilvános és közh i-

teles adatokat tartalmaz.  

NSA
29

 FŐOSZTÁLY 

Az NSA főosztály a légi navigációs szolgálatok és légiforgalmi szolgáltatás ellátó légifor-

galmi tevékenységgel és személyzetének képzésével, oktatásával a képzést szervező 

szervezetek felügyeletével, tematikájának jóváhagyásával foglalkozik. Részt vesz a légiirá-

nyítók szakszolgálati engedélyeinek kiadásában.  

A polgári légijárművekkel történt balesetek kivizsgálásának hatósági eljárás szakaszá-

ban közreműködik a feladatok ellátásában. A légterek kijelölésében, illetve korlátozott lég-

terek igénybevételéhez szükséges engedélyek kialakításában is közreműködik. Hatósági 

engedélyt ad ki a charter, illetve a kereskedelmi repüléshez Magyarország területén.  

A fenti feladatok mindegyikének részletes elemzése meghaladja e kutatás kereteit, de 

összességében megállapítható, hogy a hatósági tevékenység egyre nagyobb hangsúlyt 

kap egy ország életében, és kiterjed minden ágazatra, így a közlekedésre, azon belül a 

                                                 
29

NSA: National Supervisory Authority Nemzeti Felügyeleti Hatóság 
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légiközlekedésre is. A biztonság érdekében a hatósági munka jelentős szerepet játszik a 

rendkívüli események megelőzésében vagy a kialakult rendkívüli események kezelésében 

a közlekedés területén is. A légiközlekedést napjainkban csak a polgári és állami célú al-

kalmazás összehangolt működésével lehet megvalósítani. A megvalósítás kulcsfontosságú 

eleme a felügyelet és az ellenőrzés, melyet hazánkban a Légügyi Hatóság végzi. Szerte-

ágazó feladatrendszere van, melynek mind normál időszakban mind rendkívüli események 

során működnie kell, és választ kell adnia a helyzet teremtette kihívásokra. A fenti elem-

zésből is megállapítható, hogy a biztonság érdekében végzett hatósági tevékenység rend-

kívül sokrétű, és jelentős összehangolást igényel. Ezt a feladatot is ellátja a Légügyi Hiva-

tal. A szervezet azonban nem csak a megelőzésben, de a rendkívüli helyzetek kezelésé-

ben is jelentős szereppel bír. Ezeknek a feladatoknak a vizsgálata egy újabb tanulmány 

kereteiben történik. 

Megállapítható, hogy a Légügyi Hivatal felépítésnek és a munkamegosztásának kö-

szönhetően napjainkra nagyobb hangsúly került a magas szakmai szintű munkára, és 

megteremtődtek ennek jogszabályi keretei, feltételei. A Légügyi Hivatal feladatkörébe tar-

toznak mindazon tevékenységek, amelyek a légiközlekedés tervezését, szervezését, elle-

nőrzését érintik. Néhány kiemelendő feladataként megemlíthetjük a légijárművekkel, a 

személyzet képzésével, az engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat, valamint az 

orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs szerepet. Üzemben tartáshoz kapcsolódó 

tevékenységeket is ellátnak, valamint felügyelik azok működését. Repülésbiztonsági 

szempontból a baleset-kivizsgálás és a hatósági eljárások lefolytatása is az alaptevékeny-

ségébe tartozik. A charter, illetve a kereskedelmi repüléshez szükséges engedélyek kiadá-

sával pedig hozzájárul annak biztonságos megvalósításához. 

Az Állami Légügyi Főosztály a Hivatal másik szervezeti egysége, speciális szereppel 

bír, hiszen a katonai repüléssel, a légtérrel, a személyzet oktatásával és képzésével, vala-

mint engedélyeik kiadásával foglalkozik. A repülőgépek műszaki állapotával kapcsolatos 

ellenőrzések, eljárások is a hatáskörébe tartoznak, mely tevékenység hozzájárul a műszaki 

jellegű rendkívüli helyzetek megelőzéséhez. 

Katasztrófa során is jelentős szereppel bír a Hatóság, hiszen a megelőzésben, illetve a 

bekövetkezett polgárvédelmi helyzetek esetén a mentésben való részvétel, a közreműkö-

dés a rendeltetése. A védekezés megszervezése és irányítása mellett a kárfelszámolásban 

és a lakosságvédelmi feladatokban való részvétel, adott esetben a helyreállításban és az 

újjáépítésben betöltött szerepe bizonyítja, hogy az ország életének nélkülözhetetlen része, 

a védelmi rendszer működését segítő alapvető elem, melynek jogszabályi háttere, szerve-

zeti rendszere, irányítási szintjei, jog- és hatáskörei megfelelően kidolgozottak és biztosít-

ják az összehangolt tevékenységet. Fontos azonban, hogy a horizontális és vertikális szin-

tű együttműködés feltételeit rendszeresen vizsgáljuk felül, és igazítsuk az új kihívásokhoz, 

feladatokhoz. 
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