PART 21 F ALRÉSZ SZERINTI GYÁRTÁS ESETI ENGEDÉLYÉNEK KÉRELMEZÉSE
APPLICATION FOR AGREEMENT OF PRODUCTION UNDER PART 21 SUBPART F
1. A kérelmező bejegyzett neve és címe:
Registered name and address of the applicant:

2. A vállalat neve (ha eltér a fentitől):
Trade name (if different):

3. A gyártási tevékenységek helye(i):
Location(s) of manufacturing activities:

4. A kérelemben szereplő gyártási tevékenységek leírása:
Description of the manufacturing activities under application:
a) Azonosítás (TC, P/N, … amelyek
alkalmazhatók):
Identification (TC, P/N,…. as appropriate):

b) Lejárat (egységek száma, lejárati idő, …):
Termination (No. of units, Termination date, …):

5. Bizonyíték a kérelem alátámasztására a 21A.124(b)
pont szerint:
Evidence supporting the application, as per
21A.124(b):
6. Kapcsolatok/szerződések a tervezői jóváhagyás
birtokosával / tervező szervezettel, amennyiben az
nem azonos az 1. pont szerinti személlyel:
Links/arrangements
with
design
approval
holder(s)/design organisation(s) where different
from Block 1.:
7. Emberi erőforrások:
Human resources:
8. A kérelmet aláíró személy neve:
Name of the person signing the application:

Dátum / Date
EASA Form 60

…………………………………….
Aláírás / Signature
Rev.04, Sep 2020
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Információk a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban

1. Mező:

A kérelmező nevének megadása. Abban az esetben, ha a kérelmező jogi személy, a nevét
úgy kell megadni, ahogyan az a cégbírósági bejegyzésben szerepel. Ebben az esetben a
cégbírósági bejegyzés hiteles másolatát az NKH LH - hoz be kell nyújtani.

2. Mező:

Ide kerül a vállalat köznapi megnevezése, amennyiben az eltér az 1. Mezőben megadott
névtől. A vállalat logóját – ha van – szintén itt lehet feltüntetni.

3. Mező:

A kérelemben feltüntetett összes olyan (telep)hely, ahol gyártási tevékenység folyik. Csak
azon helyszíneket kell megadni, amelyek az 1. Mezőben feltüntetett kérelmező közvetlen
felügyelete alatt állnak.

4. Mező:

Ebben a részben kell megadni a 3. Mezőben feltüntetett telephelyeken folytatni kívánt
tevékenységek további részleteit. Az “Azonosítás” rész tartalmazza az előállítani kívánt
termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket, míg a “Lejárat” rész a tevékenységgel
kapcsolatos korlátozás minden információját tartalmazza, mint például a gyártani tervezett
egységek számát vagy a gyártási tevékenységek befejezésének várható időpontját.

5. Mező:

Ez a rész tartalmazza a 21.A.121 pontnak megfelelő alkalmazhatóság bizonyítását. Továbbá
a 21.A.125(b) pont szerinti kézikönyv vázlatát mellékelni kell a kérelemhez.

6. Mező:

A mező kitöltése alapvető fontosságú a kérelem megfelelőségének elbírálásához. Ezért a
kitöltésnél különleges figyelmet kell fordítani arra, hogy a 21.A.122 pontnak, valamint az
ehhez a ponthoz tartozó AMC – nek megfelelő kísérő dokumentáció közvetlenül vagy
hivatkozásként feltüntetésre kerüljön.

7. Mező:

A megadott számnak híven kell tükröznie a személyzet létszámát, a jóváhagyás kezdeti
kiadása esetében pedig a jóváhagyás által lefedett tevékenységek ellátásához szükséges
tervezett létszámot. A létszámba bele értendő a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátó
személyek száma is.

8. Mező:

Ebben a mezőben annak a személynek a nevét kell megadni, aki jogosult a kérelem
aláírására.
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