Kérelmező neve: _____________________
Címe: ______________________________
______________________________
Telefon száma: ______________________
Fax száma: _________________________

KÉRELEM
eseti légtér igénylése iránt
A légtér oldalhatárainak WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátái (fok, fokperc, fokmásodperc formátumban):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja (UTC):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A légtér alsó és felső magassága AMSL-ben /felső magasság 500 lábra (150m) végződően/:
_________________________________________________________________________________________
A légtérigénylés indoka:
_________________________________________________________________________________________
A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat megnevezése és elérhetősége:
_________________________________________________________________________________________
A légtérigénylő – a tevékenység szervezéséért - felelős személy neve és elérhetősége:
_________________________________________________________________________________________
Melléklet:
□ A nem nyilvános repülőtér tulajdonosának vagy üzemben tartójának engedélye, amennyiben azt az eseti légtér
igénybevétele részben vagy egészben érinti. (1995. évi XCVII. törvény 41. § (8) bekezdés alapján)
□ Képviseletre való meghatalmazás, amennyiben nem a jogi személy képviseletére jogosult személy jár el.
□ 3000Ft értékű általános tételű eljárási illeték, illetékbélyegen, amennyiben a kérelem előterjesztője nem állami szerv,
vagy nem társadalmi szervezet.
□ Amennyiben a légtérigénylés indoka gyakorló ejtőernyős ugrás vagy műrepülés az ATZ-vel, TIZ-zel nem rendelkező
repülőterek esetében, a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007 (III.1.) GKM-HM-KvVM
együttes rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15/A. § (3) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés.
□ Amennyiben az eseti légtér ellenőrzött légteret, vagy olyan légteret érint, ahol műszer szerinti repülési eljárás
engedélyezett, illetve ha a kérelmezett légtér ezen légterek oldalhatáraitól kevesebb, mint 2,5NM-re (5km) helyezkedik el,
vagy a magassági határaik között kevesebb, mint 1000láb (300m) van, akkor a Rendelet 15. § (5) bekezdésben
meghatározott a Rendelet 4. mellékletének 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő biztonsági
elemzés, továbbá az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye.
Kelt: ………………………………………

………………………………………
Kérelmező
(sajátkezű/cégszerű aláírása)

Megjegyzés: Az eseti légtér igénylésének és igénybevételének szabályait a magyar légtér légiközlekedés céljára történő
kijelöléséről szóló 26/2007 (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 15. §-a, 15/A§.-a, valamint a 16. §-a szabályozza.
A kérelmet a tervezett igénybevétel előtt legalább 30 naptári nappal kell benyújtani.
Jelen formanyomtatvány egy eseti légtér kijelölésének engedélyezése iránti kérelem benyújtására szolgál.

