Eseti légtér kérelem
Kérelmező neve: Minta Géza
Címe: 1111 Budapest, Minta tér 1.
Telefonszáma: + 36 10 123 4567
E-mail címe: emailcim@szolgaltato.com
Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől): 1111 Budapest, Minta tér 2.
A légtér oldalhatárainak WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátái (fok, fokperc, fokmásodperc formátumban):
463802N 180508E középponttól számított R=300m sugarú kör
A légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja (UTC):
2017. április 20. – 2017. április 28. SR - SS
A légtér alsó és felső magassága (AMSL – láb)1: GND - 1500' AMSL
A légtérigénylés indoka: Pilóta nélküli légijármű működtetése
A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy2 vagy szolgálat megnevezése és elérhetősége:
Minta Géza + 36 10 123 4567
A légtérigénylő felelős személy3 neve és elérhetősége: Minta Géza + 36 10 123 4567
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 üzemben tartójának véleménye.
□ Biztonsági felmérés és a biztonsági felmérés elkészítését végző személy alkalmasságának igazolása.
Kelt: Budapest, 2017. augusztus 23.
………………………………………

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.
Az eseti légtér igénylésének és igénybevételének szabályait a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III.1.)
GKM-HM-KvVM együttes 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 felelős az indoklásban megjelölt tevékenység közvetlen végrehajtásáért.
3 A légtérigénylő felelős személy feladatai: A kérelem hiánytalan benyújtása, a légtér aktiválása a Budapest ATS Központnál, az indoklásban
szereplő tevékenység szervezése, koordinálása, valamint az eseti légtéren történő átrepüléshez való hozzájárulás.

