Eseti légtér kérelem
Kérelmező neve: _________________________________________________________________________
Címe: _________________________________________________________________________________
Telefonszáma: _____________________________ E-mail címe: ___________________________________
Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől):___________________________________________________________
Adószám/adóazonosító jel:________________________________________________________________________
A légtér oldalhatárainak WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátái (fok, fokperc, fokmásodperc formátumban, maximum
10 koordinátapont megjelölésével):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja (UTC): _______________________________
______________________________________________________________________________________
A légtér alsó és felső magassága (AMSL – láb)1: __________________________________________________

□ Pilóta nélküli légijármű repültetése □ Katonai vagy rendészeti műveletek □Repülősport –
□Egyéb, a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján:____________________________________

A légtérigénylés indoka:
rendezvény

A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy2 vagy szolgálat megnevezése és elérhetősége:
______________________________________________________________________________________
A légtérigénylő felelős személy3 neve és elérhetősége: ______________________________________________
Csatolt mellékletek (kérjük jelölje X jellel, mely dokumentumokat csatolja):

□ Képviseletre való meghatalmazás, amennyiben nem a jogi személy képviseletére jogosult személy jár el.
□ 3000 Ft értékű általános tételű eljárási illeték megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat vagy illetékbélyeg.
□ Az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye.
□ A CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér üzembentartójának véleménye.
□ Biztonsági felmérés és a biztonsági felmérés elkészítését végző személy alkalmasságának igazolása.
Kelt: ………………………………………

………………………………………

Kérelmező
(sajátkezű/cégszerű aláírás)

Illetékbélyeg helye:

Megjegyzés:
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján, annak a 4. § -6. §-ára figyelemmel 3000 Ft értékű általános tételű
eljárási illetékköteles, melyet illetékbélyeggel vagy a Honvédelmi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, HM VGH HM Igazgatás néven
nyilvántartott 10023002-01780499-00000000 számú számlaszámára is befizethet.
Az eseti légtér igénylésének és igénybevételének szabályait a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet szabályozza.
A kérelmet a tervezett igénybevétel előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.
Jelen formanyomtatvány egy eseti légtér kijelölése iránti kérelem benyújtására szolgál.
1 AMSL (Above Mean Sea Level): Közepes tengerszint feletti magasság.
2 A légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat feladata a légtérfigyelés folyamatos biztosítása és a tevékenységben résztvevő
légijármű (légijárművek) és a Korm. rendelet 5/A. § (6) bekezdésében szereplő légijárművek közötti elkülönítés koordinálása.
3 A légtérigénylő felelős személy feladatai: A kérelem hiánytalan benyújtása, a légtér aktiválása és deaktiválása (+36-1-296-9258) a Budapest
ATS Központnál, az indoklásban szereplő tevékenység szervezése, koordinálása, továbbá a tevékenység közvetlen végrehajtása.

