PART 21 SZERINTI REPÜLÉSI ENGEDÉLY KÉRELMEZÉSE
APPLICATION FOR PART 21 PERMIT TO FLY
1. A kérelmező neve:
Applicant:
2. A légijármű felség- és lajstromjele:
Aircraft nationality and identification marks:

HA-

3. A légijármű tulajdonosa:
Aircraft owner:
4. A légijármű gyártója / típusa:
Aircraft manufacturer / type:

5. A légijármű gyári száma:
Serial number:

6. A repülés célja / Purpose of flight:
1. Kísérlet
Development
2. Jogszabályoknak vagy tervezési előírásoknak való megfelelés igazolása
Showing compliance with regulations or certification specifications
3. Tervező- vagy gyártó szervezet számára szakszemélyzet képzése
Design organisations or production organisations crew training
4. Új gyártású légijármű gyári ellenőrző repülése
Production flight testing of new production aircraft
5. Gyártás alatt álló légijármű átrepülése a gyártási helyszínek között
Flying aircraft under production between production facilities
6. A légijármű megrendelője számára átadás-átvételi repülés
Flying the aircraft for customer acceptance
7. A légijármű leszállítása vagy exportja
Delivering or exporting the aircraft
8. A légijármű hatóságilag történő elfogadása érdekében végzett repülés
Flying the aircraft for Authority acceptance
9. Piacfelmérés, a megrendelő szakszemélyzetének képzésével
Market survey, including customer’s crew training
10. Kiállítás és légi show
Exhibition and air show
11. A légijármű átrepülése a karbantartás illetve a légialkalmassági felülvizsgálat helyszínére, vagy a legyártást követő
tárolás helyszínére
Flying the aircraft to a location where maintenance or airworthiness review are to be performed, or to a place of storage
12. Repülés a maximális felszállótömeget meghaladó tömegű légijárművel a normál hatótávolságon túl víz fölött, vagy
szárazföld fölött olyan helyen, ahol nem áll rendelkezésre alkalmas leszállóhely vagy tüzelőanyag
Flying an aircraft at a weight in excess of its maximum certificated takeoff weight for flight beyond the normal range
over water, or over land areas where adequate landing facilities or appropriate fuel is not available
13. Rekordkísérlet, repülőverseny vagy hasonló verseny
Record braking, air racing or similar competition
14. A légialkalmassági követelményeknek megfelelő légijárművel történő repülés, mielőtt a légijármű környezetvédelmi
követelményeknek való megfelelősége megállapításra kerül
Flying aircraft meeting the applicable airworthiness requirements before conformity to the environmental requirements
has been found
15. Olyan egyedi, nem-komplex légijármű nem kereskedelmi célú repülése, amely nem rendelkezik megfelelő
légialkalmassági- vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal
For non-commercial flying activity on individual non-complex aircraft or types for which a certificate of airworthiness
or restricted certificate of airworthiness is not appropriate
16. Már kérelmezett repülési engedély céljának módosítása, mégpedig: _________________________________________
Change of purpose of initial application referenced:______________________________________________________
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7. A repülés(ek) tervezett időpontja(i) és időtartama(i):
Expected target date(s) for the flight(s) and duration:

8. A légijárműnek a repülési engedélyhez köthető jellemző konfigurációja:
Aircraft configuration as relevant for the permit to fly:
8.1. A fent nevezett légijármű, melyre a repülési engedély kérelmezése történik, az alábbiak alapján definiálható:
The above aircraft for which a permit to fly is requested is defined in:

8.2. A légijármű a karbantartási ciklusa szerint az alábbi állapotban van:
The aircraft is in the following situation related to its maintenance schedule:

9. A repülési feltételek jóváhagyása:
Approval of flight conditions:
1. EASA jóváhagyás száma:
EASA approval:

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

2. DOA jóváhagyás száma:
DOA approval:

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

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal jóváhagyásának száma:
National Transport Authority Aviation Authority approval:
4. Még nem jóváhagyott, de kérelmezett jóváhagyás azonosító száma:
Reference of request for approval:

10. Dátum:
Date:
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11. Név és aláírás:
Name and signature:
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Információk a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban

1-5. Mező:

Értelemszerűen.

6. Mező:

Az EC/1702/2003 rendelet melléklete (Part 21) 21A.701(a) pontjában leírt
terminológiát alkalmazó felsorolásból ki kell választani a repülés egyértelmű célját.
Egyszerre több cél is megjelölhető.
Amennyiben a kérelem egy már kérelmezett repülési engedélyben szereplő repülési
cél módosítására irányul a 21A.713 pont szerint, úgy meg kell hivatkozni az eredeti
kérelmet, és jelen kérelemben meg kell adni a repülés új célját.

7. Mező:

Értelemszerűen.

8. Mező:

Hivatkozni kell azon dokumentumokra, melyek meghatározzák a kérelmezett repülési
engedély tárgyát képező légijármű konfigurációját. (Hasonlóan az AMC
21A.263(c)(6) pontban leírtakhoz vagy a repülési feltételek jóváhagyása
kérelmezéséhez szükséges EASA Form 18B űrlap 5. mezőjéhez – AMC 21A.709(b)
pont.)

9. Mező:

Fel kell tüntetni a jóváhagyott repülési feltételek jóváhagyási számát. Pl.:
-

EASA jóváhagyás, amennyiben az EASA által kerültek jóváhagyásra a repülési
feltételek;

-

Tervező Szervezet (DO) által kiadott jóváhagyás (az AMC 21A.263(c)(6)
szerint), amennyiben a DO jogosult a jóváhagyásra;

-

illetékes hatóság által kiadott jóváhagyás

Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában nem állnak rendelkezésre
jóváhagyott repülési feltételek, viszont ezek jóváhagyását már kérelmezték, úgy a
jóváhagyási kérelemre kell hivatkozni.
10-11. Mező:

Értelemszerűen.
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