KÉRELEM* / APPLICATION*
légi jármű lajstromba történő bejegyzéséhez / for registration of aircraft
1. Kérelmező adatai / Applicant details
Név / Name: .................................................................................................. Telefon / Telephone: ................................................
Cím / Address: ............................................................................................... E-mail:……………………………………….................

2. Légi jármű adatai / Aircraft details
Előzetesen kijelölt lajstromjel /

HA-

Registration mark reserved:

......................... Típus / Type: ..................................................................................................

Gyártó ország / State of manufacturing: ...............................................................................................................................................
Gyártó / Manufacturer: .........................................................................................................................................................................
Gyártási szám / Manufacturer serial number: ..............................................Gyártási év / Year of manufacturing: .................................
Hajtómű(vek) darabszáma és típusa /
Number and type of engine(s):
................. ; ...........................................................................................................................
Maximális felszálló tömeg /
...............................
Légcsavar típusa / Propeller type: ......................................................................... Maximum Take Off Mass:
Rendeltetés** / Type of operation**:
Magáncélú / Private

Személyszállítás / Passenger

Hobbi / Hobby

Teherszállítás / Cargo

Sport / Sport

Mezőgazdasági / Agricultural

Műrepülés / Aerobatic

Külső teheremelés / External load operation

Légi fényképezés / Aerial photography

Légi mentés / Air ambulance

Légi hirdetés / Aerial advertising

Tűzoltás / Firefighting

Ejtőernyős ugratás / Parachute dropping

Légi megfigyelés és ellenőrzés / Aerial observation and survey

Sétarepülés / Sightseeing flight

Navigációs műszer kalibrálás / Navigation aid calibration

Légi show / Air Show
Üzemeltetési Bázis / Operating base: ...............................................................................................................................................

3. Tulajdonos (személy vagy vállalat) adatai / Owner (person or company) details
Név / Name:
Cím (székhely) / Address

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

(Principal place of business): ................................................................................................................................................................

4. Üzemben tartó (személy vagy vállalat) adatai / Operator (person or company) details
Ugyanaz, mint a 3. pont / Same as Section 3.
Név / Name:
Cím (székhely) / Address

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

(Principal place of business): ................................................................................................................................................................

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

46 000 HUF

 73. díjtétel: Ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légi járművek esetében /
Item 73: Due fee for ultralight, microlight, glider and other aircraft lighter than air

74 000 HUF

 74. díjtétel: 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légi járművek esetében /
Item 74: Due fee for aircraft with 5 700 kg MTOM or below, but over 750 kg

166 000 HUF

 75. díjtétel: 5700 kg feletti felszálló tömegű légi járművek esetében /
Item 75: Due fee for aircraft over 5 700 kg MTOM

A légi jármű tulajdonjogának, valamint egyéb jognak az igazolására szolgáló okirat (eredeti példány) /
document proving ownership and any other rights (original)

Amennyiben nem a tulajdonos/bérlő a kérelmező, a légi jármű tulajdonosa és/vagy bérlője hozzájáruló nyilatkozata
a lajstromba vételhez (eredeti példány) /
in case the applicant is not the owner/operator, a statement on consent with registration of the aircraft into Register (original)

A légi jármű összes repült óráinak és felszállásainak számát igazoló okmány /
document for proof of total flight time and cycles of the aircraft

Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (amennyiben a légi jármű tulajdonosa/bérlője/üzembentartója természetes
személy /
in case the Owner/Lessee/Operator of the aircraft is a natural person, a copy of the ID and residence cards

A cégbírósági bejegyzésről, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás, valamint aláírásra
jogosult tagjának/tisztségviselőjének aláírási címpéldánya (amennyiben a légi jármű tulajdonosa, bérlője,
üzembentartója jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány) /
in case the Owner, Lessee, Operator of the aircraft is a legal entity, or a company, association or foundation without a legal entity, the
document of registration or the record of the court for record keeping and the document proving signatory rights of
the representatives/post holders

Tulajdonos és az üzemben tartó között létrejött üzemben tartási megállapodás/a tulajdonos hozzájárulása az
üzemben tartáshoz (eredeti) /
agreement between the Owner and the Operator, or consent of the Owner to operations (original)

A biztosító által kiállított igazolás, amely tanúsítja a biztosítási fedezet fennállását /
insurance policy issued by the insurance agency that justifies the existence of insurance coverage

A 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének M.A.302 pontja szerinti Légi jármű Karbantartási Program (eredeti)
jóváhagyásra előkészített 2 példánya /
Two copy of Aircraft Maintenance Programme prepared for approval, according to Reg. No 1321/2014/EU Annex I. M.A.302 (original)
Továbbá EU-n kívülről beszerzett légi jármű esetén (eredeti példányban) / Furthermore for imported aircraft original):

Az illetékes magyar vámhivatal vámkezelését igazoló okmány /
justification from the customs office in charge that the aircraft is cleared from all customs duties

Export légi alkalmassági bizonyítvány /
export certificate of airworthiness (original)

Egyedi légi alkalmassági bizonyítvány (ha a lajstromozó állam légiközlekedési hatósága export légi alkalmassági
bizonyítványt nem adott ki) /
individual certificate of airworthiness, if the aircraft does not have an export certificate of airworthiness
issued by the former state of registration (original)

Típus alkalmassági bizonyítvány (Magyarországon típus alkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező típus esetén) /
type certificate (for aircraft type does not have type certificate issued by the competent authority of Hungary)

A légi jármű műszaki-kereskedelmi átvételéről szóló bizonylat /
justification of technical and commercial acceptance of the aircraft (original)

A lajstromozó állam igazolása arról, hogy az adott légi járművet saját lajstromából törölte (törlési bizonyítvány) /
certificate of deregistration, or justification that the aircraft has been deregistered by the former state of registration (original)

6. 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.

