Útmutató eseti légtér igényléséhez
Az eseti légtér kijelölésének közigazgatási hatósági folyamata:
1. A kérelem pontos kitöltése. A légtér kiterjedésénél a WGS-84 rendszerű földrajzi
koordinátákat fok, fokperc, és fokmásodperc pontossággal kell megjelölni (pl.:
46°35'28"É 19°42'45"K).
1.1 Amennyiben a kérelmezett légtér sokszög, úgy minden töréspontjának WGS-84
rendszerű földrajzi koordinátákkal történő megadása szükséges. A koordinátákat
sorrendben kell megadni, oly módon, hogy az a kívánt területet körülölelje.
1.2 Amennyiben a kérelmezett légtér kiterjedése egy henger formájú térgeometriai
forma, úgy szükséges annak a középpontját WGS-84 rendszerű földrajzi
koordinátákkal megadni és hozzárendelni egy távolságot, amely a henger sugarát
adja meg méterben vagy kilométerben.
1.3 A légtér igénybevételének tervezett dátuma, időpontja:


a kezdő és befejező dátum között maximálisan 30 naptári nap engedélyezett;



a dátumokon túl szükséges megjelölni a légtér valós igénybevételének
időpontját Coordinated Universal Time (UTC) szerint (pl.: naponta 12:00 UTC 14:00 UTC).

1.4 A légtér magasság megadásakor az alábbiakat kell figyelembe venni:


ha az alsó magasság megegyezik a földfelszínnel, azt a „GND” rövidítéssel kell
jelölni;



a felső magasságot közepes tengerszinthez (AMSL) viszonyított magasságban,
a pilóta nélküli légijárművek számára igényelt légtér kivételével, 500 lábra
végződően kell megadni;



meghatározott tevékenység esetén és meghatározott légtérben a magyar légtér
légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–
KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) speciális szabályokat
tartalmaz.

2. Általános tételű eljárási illeték megfizetése (magánszemély, gazdasági társaság
esetén):
2.1 az illeték megfizetése történhet illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell
felragasztani, vagy
2.2 átutalással, amelyet a Honvédelmi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett,
HM VGH HM Igazgatás néven nyilvántartott 10023002-01780499-00000000
számú számlaszámára kell befizetni. Az átutalási bizonylat másolatát csatolni kell
a kérelemhez.
3. A Rendelet 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben jogszabályban előírt
biztonsági elemzés és légiforgalmi szolgáltató vélemény megküldése szükséges.

4. A CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőteret részben vagy egészben érintő
eseti légtér kérelem benyújtásakor a repülőtér üzembentartójának írásos
hozzájárulását is csatolni kell.
5. A kérelmet, a mellékleteit, és az illeték megfizetésének igazolását a HM ÁLF részére
legalább harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt kell megküldeni.
Benyújtás módja:


postai úton: 1885 Budapest, Pf. 25.



elektronikus levelezési címre: klh@hm.gov.hu

Megjegyzés: Elektronikus úton történő megküldés kizárólag átutalással teljesített
illeték esetén lehetséges. Amennyiben az illeték illetékbélyegen kerül befizetésre,
úgy kérelmet kizárólag postai úton lehet előterjeszteni. Tekintettel arra, hogy a
hatóság az eljárást csak a kérelemre felragasztott eredeti illetékbélyeg
megküldését követően indíthatja meg, a kérelem elektronikus úton történő
megküldése nem járul hozzá a gyorsabb ügymenethez.
A katonai légügyi hatóság az alábbi szempontok szerint dönt a kérelem vizsgálatát
követően:


a kérelem az annak benyújtására jogosult személytől származik;



meghatalmazás alapján történő kérelem benyújtás esetén a meghatalmazást
csatolta-e az ügyfél;



a benyújtott kérelem tartalmi elemei megfelelnek-e az előírásoknak;



a benyújtás beérkezésének időbeliségét, és



a kérelmezett eseti légtér minden egyéb, más légtéren (jogszabályban kijelölt
légterek, és közigazgatási határozattal kijelölt eseti légterek) való átlapolását;



a kérelmezett légtér elhelyezkedésétől és kiterjedésétől függő mellékletek
meglétét, megfelelőségét.



a polgári légiközlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalása.

A katonai légügyi hatóság a benyújtott dokumentumok és az eljárási határidők
figyelembe vételével dönt az eseti légtér kijelöléséről.

