Útmutató
az eseti légtér kérelem kitöltéséhez
2020. április 30.
Ezt az útmutatót kell használni az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal
kitölthető elektronikus űrlap és a postai úton benyújtott kérelem kitöltéséhez. Az elektronikus
űrlap beépített kitöltési útmutatóval nem rendelkezik, azonban egyes mezőkhöz
kapcsolódóan hibaüzenetek segítik a helyes kitöltést.
Az elektronikus űrlapon kis és nagybetűk egyaránt használhatóak. A papíralapú
nyomtatványt nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan, kék vagy fekete színű tollal kell kitölteni.
A kérelem öt szakaszból épül fel, amelyek a kérelmező kapcsolattartási és ügyintézési
adatait (A), az igényelt légtér térbeli és időbeli kiterjedését (B), a légtér igénybevételéhez
köthető információkat (C), és a csatolt mellékletekre (D), valamint a nyomtatvány típusára
vonatkozó adatokat (E) tartalmazzák.
A szakasz
A szakaszban megadott beviteli mezőket értelemszerűen, a kérelmezőre vonatkozóan kell
kitölteni. Kérelmezőként természetes személy vagy gazdálkodó szervezet adható meg. A
csillaggal megjelölt beviteli mezők kitöltése kötelező, azzal a kitétellel, hogy az adóazonosító
jel és az adószám közül csak az egyiket kell kitölteni. Olyan, elsősorban külföldi kérelmezők
esetében, akik sem adóazonosító jellel, sem adószámmal nem rendelkeznek, az
adóazonosító jel mezőbe 00000 00000 értéket kell beírni. A kérelmezőnek meg kell egyeznie
a kérelmet a központi rendszer (KR) útján, illetve postai úton benyújtó ügyféllel, ellenkező
esetben a kérelemhez csatolni kell képviseletre való meghatalmazást.
B szakasz
A légtér kiterjedésénél a WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákat fok, fokperc, és
fokmásodperc pontossággal kell megjelölni, például 46°35'28"É 19°42'45"K. Ez a légtér
alapjának alakjától függően az alábbiakban részletezett módon valósulhat meg:
Amennyiben a kérelmezett légtér sokszög, úgy minden sarokpontjának WGS-84 rendszerű
földrajzi koordinátákkal történő megadása szükséges. A koordinátákat sorrendben kell
megadni, oly módon, hogy az a kívánt területet körülölelje. Helytelen megadási sorrend
esetén a tervezett légtér a kívánttal nem megegyező formájú lesz, vagy az élei metszhetik is
egymást. Ez utóbbi esetben az így előálló légtér nem jelölhető ki. A fokperc és fokmásodperc
beviteli mezőkben csak 0 és 59 közötti egész számok adhatók meg.
Amennyiben a kérelmezett légtér kör alapú, úgy szükséges annak a középpontját WGS-84
rendszerű földrajzi koordinátákkal megadni és hozzárendelni egy távolságot, amely a kör
sugarát adja meg méterben. A fokperc és fokmásodperc beviteli mezőkben csak 0 és 59
közötti egész számok adhatók meg.
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A légtér igénybevétel tervezett dátuma, a kezdés és a bejezés időpontja kétféle módon
adható meg, amelyek több igénybevételi időszak megadása esetén – mely legfeljebb négy
lehet – sem kombinálhatók egymással:
a) egybefüggő igénybevétel esetén a kezdő és végdátum sorában a kezdés és befejezés
időpontját is meg kell adni; vagy
b) napon belüli időszakos igénybevétel esetén a kezdő és végdátum sorában a kezdés és
befejezés időpontját nem kell kitölteni, ellenben a „Naponta” jelölőnégyzetet meg kell
jelölni és az azt követő beviteli mezőkben kell megadni a kezdés és befejezés időpontját.
A dátumokat év, hónap, nap (ÉÉÉÉ.HH.NN) bontásban, az időpontokat az egyezményes
koordinált világidő (Universal Time Coordinated – UTC) szerint kell megadni, például:
naponta 12:00 UTC - 14:00 UTC.
Az első kezdő és az utolsó befejező dátum között maximálisan 30 naptári nap engedélyezett.
A légtér alsó és felső határának megadásakor soronként egy jelölőnégyzetet kell megjelölni.
Alsó határként a földfelszín is megadható. A felső határ megállapításakor a magasságot a
közepes tengerszinthez viszonyított magasság (AMSL) megadása esetén 500 lábra
végződően, repülési szint (Flight level – FL) megadása esetén pedig 5 FL-re végződően kell
megadni. Pilóta nélküli légijárművek számára igényelt eseti légtér esetén, ha a felső
magasság 1500 láb, vagy annál kisebb, a légtér felső határa 100 láb többszöröseként is
megadható. Ha az ellenőrzött légtérben igényelt eseti légtér alsó határa nem a földfelszín,
annak alsó magasságát is 500 lábra vagy 5 FL-re végződően kell megadni. A 9500 láb
közepes tengerszinthez viszonyított magasságnál (AMSL) nagyobb magasságot repülési
szintben (FL) kell megadni. A közepes tengerszint feletti magasság meghatározásakor
figyelembe kell venni a légtérrel érintett terep tengerszint feletti magasságát is.
C szakasz
A légtérigénylés indokaként akár több indok is választható a kívánt jelölőnégyzetek
megjelölésével. A „Lövedékek, rakéták, eszközök légtérbe juttatása” jelölőnégyzet
választása esetén az adott sorban a rendelkezésre álló terjedelem erejéig részletezni kell a
légtérigénylés indokát.
A légtérigénylő felelős személy nevét és telefonszámát, valamint a légtérben a légiforgalom
szervezéséért felelős személy vagy szolgálat nevét és telefonszámát kötelezően meg kell
adni. Amennyiben e kettő megegyezik, az utóbbi kitöltése nem kötelező a „Légtérigénylő
felelős személlyel megegyező” jelölőnégyzet megjelölése esetén.
D szakasz
A kérelemhez csatolt mellékletek típusát a kívánt jelölőnégyzetek megjelölésével kell
megadni. A csatolt mellékletek száma nem lehet kevesebb, mint az ebben a szakaszban
megjelölt jelölőnégyzetek száma. Drop Zone légtérrel érintett eseti légtér esetén a
hozzájárulást a „CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér üzembentartójának
véleménye” jelölőnégyzettel kell jelölni.
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Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy elektronikusan beküldött kérelmeik esetében
csatolmányaikat lehetőség szerint .pdf, .tif, .tiff, .jpg, .jpeg vagy .png fájlkiterjesztésű
dokumentumban küldjék meg.
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy .docx fájlkiterjesztésű dokumentumot és a benne
beágyazott képként megjelenített aláírást nem áll módunkban elfogadni.
E szakasz
A kérelem típusát értelemszerűen egy jelölőnégyzet megjelölésével kell megadni.
Hiánypótlás vagy korábban benyújtott kérelem visszavonása esetén az A, B és C szakaszok
adattartalmának az eredeti kérelemmel megegyezőnek kell lenni, ellenkező esetben a
kérelem nem azonosítható be, és visszautasításra kerül.

