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Célok
A Légtér Klubot azoknak a drónosoknak és más légtérfelhasználók számára hoztuk létre, akik
rendszeresen szeretnének naprakész információhoz jutni a drónszabályozással és hatósági
eljárásokkal kapcsolatban. Célunk elsősorban a szakmai közösségépítés és kapcsolatépítés
mindamellett, hogy tagjaink számára egyedi kedvezményeket és szolgáltatásokat nyújtunk.

Jelentkezés feltétele és folyamata
A Légtér Klubba való jelentkezés feltétele a Légtér Klub Szabályzat, a Légtér.hu Kft
Adatvédelmi tájékoztatójának és Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása.
A Légtér Klubba történő jelentkezést a https://legter.hu/szolgaltatasaink/legter-klub/ oldalon
található Jelentkezési űrlap kitöltésével, az adataid megadásával teheted meg. A jelentkezési
űrlap megérkezését követően a Légtér.hu Kft. dönt a tag felvételéről. A Légtér.hu Kft. a Légtér
Klubba való jelentkezést indoklás nélkül elutasíthatja. Az elbíráslást követően értesítjük a
tagot a döntés eredményéről. Pozitív döntés esetén a választott tagsági formának megfelelő
összegű díjbekérőt a megadott e-mail címre küldjük ki.
A díjbekérő kiegyenlítését követően felvételt nyersz a Légtér Klubba, amelyről visszaigazoló
e-mail küldünk, valamint a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát is megkapod.

Tagsági formák
A Légtér Klub három tagsági formában érhető el: bronz, ezüst és arany tagsági fokozat. Az
egyes tagsági formák esetén igénybe vehető szolgáltatások és a tagdíj összege az 1. melléklet
szerint alakul. A klubtagok a tagdíjnak megfelelő szolgáltatásokat vehetik igénybe.

Plasztik kártya
Minden klubtag számára névreszóló plasztikkártyát biztosítunk, amelyet a jelentkezéskor
megadott címre postázunk.

Havi online szakmai találkozók
A klubtagoknak lehetőségük van a minden hónapban megtartott online szakmai találkozókon
való részvételre. A találkozókon előre meghirdetett témákról tartunk előadást. A találkozók az
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adott témához kapcsolódó rövid előadással kezdődnek, ezt követően a klubtagok a témához
kapcsolódóan kérdéseket tehetnek fel, illetve hozzászólhatnak az előadáshoz.
A találkozókon a szakmai jellegű véleménynyilvánításnak van helye, kérjük a politikai
hozzászólások és megnyilvánulások kerülését, valamint a diszkrimináció és egyéb kéretlen
tartalom mellőzését. Azok a klubtagok, akik megsértik ezen szabályokat, a további online
szakmai találkozókon nem vehetnek részt.
A találkozókat a könnyű tervezhetőség érdekében miden hónapban ugyanakkor tervezzük
megtartani, amelyekhez a csatlakozási linket e-mailben küldjük meg.
A találkozókon kizárólag klubtag jogosult részt venni, a céges tagok számára pedig egy fő
részvételét tudjuk biztosítani.

Eseti légtér igényléssel kapcsolatos ügyintézés
Az ezüst és arany fokozatú klubtagok tagsági formától függően igénybe vehetik az eseti légtér
igénylésével kapcsolatos teljes körű ügyintézést vagy a biztonsági felmérés készítését az 1.
mellékletben foglaltak szerint.

Teljes körű ügyintézés
Az eseti légtér igénylésénél – akkor is, ha önállóan igényelnéd az eseti légteredet – minden
esetben vedd figyelembe az írott és íratlan szabályokat, tehát térben és időben csak az
indokolt mértékű eseti légteret igényelj.
A Légtér.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben a légtérigénylés sérti a rugalmas
légtérfelhasználás alapelveit, más jogszabályokba ütközik vagy egyéb okok miatt szakmailag
nem támogatható, az ügyintézés megrendelését megtagadhatja.
Az igazgatási szolgáltatási díj, a légiforgalmi szolgáltatói díj, valamint egyéb felmerülő
költségek az Ügyfelet terhelik. Az eseti légtér korlátozott vagy környezetvédelmi szempontból
korlátozott légtérben való elhelyezkedése esetén a korlátozott légtér igénybevételével
kapcsolatos ügyintézésének díj felszámításra kerül. A további fizetendő díjakról a szolgáltatás
megrendelése előtt tájékoztatást adunk.
Az

eseti

légtér

igénylésével

kapcsolatos

bővebb

tájékoztató

elérhető

a

https://legter.hu/szolgaltatasaink/eseti-legter-igenyles/ oldalon.
Ha szeretnéd igénybe venni az eseti légtér igényléssel kapcsolatos teljes körű igénylés
kedvezményt, akkor kérjük, hogy a szolgáltatás megrendelésénél előre jelezd a szándékodat.
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Biztonsági felmérés készítése
A biztonsági felmérés elkészítéséhez szükségünk lesz az alábbi dokumentumokra:
-

hiánytalanul kitöltött eseti légtér kijelölése iránti kérelem az ÁNYK-ból exportálva

-

az érintett légiforgalmi szolgáltatói véleménye és/vagy

-

az érintett repülőtér üzembentartó hozzájárulása az eseti légtér kijelöléséhez

-

az eseti légtérben végzett tevékenység megnevezése és rövid leírása.

Egyedi kedvezmények
A klubtagok az https://oktatas.legter.hu oldalon elérhető oktatási és előadási anyagainkból
egyedi kedvezményekben részesülnek a klubtagsági formának megfelelően az 1.
mellékletben foglaltak szerint. A kedvezmény az oktatási és előadási anyagok teljes árából
kerül levonásra.

Légtérkereső PRO verzió
Az arany fokozatú klubtagok térítésmentesen használhatják a Légtérkereső PRO verziót,
amely a https://terkep.legter.hu oldalon érhető el.
Ennek eléréséhez kérjük, hogy regisztrálj a felületen, de a fizetést szakítsd meg. Ha végeztél a
regisztrációval, akkor írd meg a legter@legter.hu e-mail címre annak érdekében, hogy
korlátlan hozzáférést tudjunk adni a funkciók használatához.

Egyéni szakmai konzultáció
Az arany fokozatú klubtagjaink évente egy órás egyéni szakmai konzultációra jogosultak. A
konzultációhoz kérjük, hogy lehetőség szerint legalább egy héttel jelezzenek a felmerülő
témák megjelölésével.
A konzultációt online formában tartjuk, a csatlakozási linket e-mailben küldjük ki.
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Kapcsolattartás
A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken kereshettek minket:
Csipak-Török Ágnes

+36305281321 legter@legter.hu

Pénzügy, eseti légtér

Tuzson Gergely

+36704505960 legter@legter.hu

Légtérkereső, szakmai
konzultáció, kedvezmények

Sipos Attila

+36705695442 oktatas@legter.hu

Plasztik kártya, havi online
szakmai találkozók
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Mellékletek
1. melléklet: Légtér Klub tagsági formák, szolgáltatások és tagdíjak
Bronz

Ezüst

Arany

Tagsági kártya

✔

✔

✔

Havi online szakmai találkozók

✔

✔

✔

x

x

✔

Éves hozzáférés a Légtérkereső
PRO-hoz

1 db eseti légtér igénylés teljes

2 db eseti légtér igénylés teljes

körű ügyintézés biztonsági

körű ügyintézés biztonsági

felméréssel VAGY

felméréssel VAGY 4 db biztonsági

2 db biztonsági felmérés

felmérés

10% az alapárakból, más

15% az alapárakból, más

20% az alapárakból VAGY az

kedvezménnyel nem

kedvezménnyel nem

aktuális kuponokon felül további

összevonható

összevonható

5% kedvezmény

Eseti légtér igényléssel kapcsolatos

x

ügyintézés

Egyedi kedvezmények
tanfolyamdíjakból és előadásokból
Szakmai konzultáció velünk
Éves díj (bruttó)

x

x

✔

30.000 Ft

60.000 Ft

95.000 Ft

