KÉRELEM* / APPLICATION*
légi jármű lajstromból törléséhez / for cancellation from register
1. Kérelmező adatai / Applicant details
Név / Name:....................................................................................................... Telefon / Telephone:
.....................................................
Cím / Address:
......................................................................................................................................................................................

2. Légi jármű adatai / Aircraft details
Lajstromjel / Registration: HA.................................
Típus / Type:
..........................................................................................................
Összes repült órák száma /
Összes felszállások száma /
Total flight hours:
.......................................................... Number of total take offs:
.......................................................
Bérleti időszak alatti repült órák
Bérleti időszak alatti felszállások
száma / Flight hours during lease:...........................................................
száma / Number of take offs during lease:.......................................................
Tulajdonos (személy vagy vállalat) / Owner (person or company):
neve (személy vagy vállalat) /
Name (person or company):
............................................................................................................................................................
címe (székhely) / address
(principal place of business:.......................................................................................................................................................................

Üzemben tartó (személy vagy vállalat) / Operator (person or company):

U. a., mint a fenti / Same as above.

neve (személy vagy vállalat) /
Name (person or company):

............................................................................................................................................................

címe (székhely) / address
(principal place of business:.......................................................................................................................................................................
Törlés indoka /
...........................................................................................................................................................................
Reason for cancellation:

3. Mellékletek** / Attachments**
amennyiben nem a tulajdonos/bérlő a kérelmező, a légi jármű tulajdonosa és/vagy bérlője hozzájáruló nyilatkozata a
lajstromból törléshez (eredeti példány) /
in case the applicant is not the owner/operator, a consent statement for cancellation of the aircraft from Register (original)

a légi jármű eredeti Lajstromozási Bizonyítványa és a lajstromba vétellel kapcsolatosan a légiközlekedési hatóság által
kiadott egyéb eredeti okmányok (pl.: Légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány, Zajbizonyítvány, stb.) /
original Certificate of Registration and any other original documents issued by the Authority in relation with the registration of the aircraft
(e.g. Airworthiness Review Certificate, Noise Certificate, etc.)

eljárási díj befizetésének igazolására szolgáló postai feladóvevény eredeti példánya, vagy átutalási igazolás (szerepeltetni
kell rajta a légi jármű lajstromjelét és a díjtétel számát: a 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet alapján 79. díjtétel) /
Postal check or bank receipt in proof that the money transfer of the due fee has been done in accordance with item 79. of Regulation No.
3/2002. (VI.20.) GKM. (As note, on the transfer the item number of the Regulation should be identified.)



Lajstromból törlés /

19 000 HUF

Due fee for cancellation from Register

4. Nyilatkozat / Declaration
Ezennel kijelentem, hogy a fenti adatokat a legjobb tudásom szerint, pontosan adtam meg, nem titkoltam el és nem
szolgáltattam félrevezető adatokat. Továbbá tudomásul veszem, hogy téves vagy félrevezető adatközlés esetén a Légügyi
Hivatal a kérelem elutasítása mellett megtagadhatja a hatósági eljárás lefolytatását. /
I hereby declare, that all the information given above is correct to the best of my knowledge without concealing any relevant data or providing
any misleading or false information. Furthermore, I acknowledge that in the event of providing false or misleading information, the Aviation
Authority may deny to conduct the authority procedure.

Kelt / Dated:............................................... .......................................................
,
Kérelmező aláírása / Applicant’s signature:
............................................................................................
*

Kérjük, töltse ki elektronikusan, vagy NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL. / Please complete the form online or in BLOCK CAPITALS.

**

Kérjük „X”-el jelölni a vonatkozó tételt. / Mark the block with „X” as appropriate.
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