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HATÁno ZAT
A Műegyetemi Sportrepü|ő EgyesüIet képviseletében KomlósVilmos (1368. Budapest, Pf.: rs+; - to1abtiatbail: Úgyfer - ilial eseti légtér kijelölésetárgyában 201I. március O2-án a Nemzeti Közlekedési i{atóság Légügyr Hivatalhoz (1675Budapest, Pf.: 41) benyújtott kérelmére indult eljárásban akövetkező döntést hoztam:A Műegyetemi Sportrepülő Egyesüleí részére élet és vagyonvédelem érdekében, aLégtigyi Hivatal eseti légteret jelöl ki az a|ábbr feltételekkel:

Eseti légtér:
a.)A légtér oldalhatárai:473319É 0185954K _ 47T07É 0185920K - 47387É Olssz:ór -4TT9É 0185643K 47386É orss}::r úueu. LH-RIA

korlátozott \égtér
b)A légtér-igénybevéte| dátuma : 2OII. 05. 01. 06:00- 20:00 UTC
c.)A tégtér alsó és felső határa: GND - 2500' ALT
d)A légtérigénylés indoka: élet és vagyonr,édelem
e.)A légtérben a |égiforgal'cm szervezéséért felelős szemé|y vagy szolgálat megnevezése éselérhetősége: név:Komlós Vilmos , tel.: 06-30-999-5568
f.)A légtér igénylő-a tevékenysé g szervezéséért.felelős személy neve és elérhetősége:

név:Komlós Vilmos, tel.: 06-30-999-5568
Köteles a malyat légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 2612007.(III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet to. 5-ában foglaltak b etartására, a légtér esetiigénybevételének megkezdését, annak.engedélyezett időp;tj;ő.ilöffi 30 perccel a|égtér igénybevételéért felelős személy ktitéles őgyeztetniiudapest ATS Központtal (Tel: 06-r-296-92s8).
Jelen határozat a|apján a Hatóság 

59I.'..4 Budapdst ATS Központot, hogy az eseti|égtér tényleges igénybevétele esetén az LH-SGI, az LHSG2/S és LH-SG2/V koordináltlégterekhaszná|atáhozneadjonhozzájáru|ást,
Jelen határozat nem mentesít a más jogszabályban meghatározott hatósági engedély,illetve hozzáj áru|ás megszerzése alól.

Aközigazgatási.halósági e|járás és szolgáltatás á|ta|ános szabályairól szóló 2OO4. éviCXL. törvény (továbbiakban:Ket.i zz. s (1) ddlalpontja szerint megállapítom, hogy az e|járásaz illetékekről szóló 1990. évi XCn' Tbrvény(tovauuiatban: Itv.) 29. $ (1) bekezdése szerintáltalános tételű elj árási illetékköteles, amelynék mértéke 2}OOFI,
Megállapítottam' hogy az illetékékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 5. $ (1)bekezdés d) pontja alapJán, azÜgyfé|teljes személyes illetékmentességben részesül.Hatfuozatom ellen a közlést kovétő naptól ízámitott 15 napon belül lehet fellebbezéstkét példánybarr előterjeszteni. A fellebbe zeit az elsőfokú közigazgatási hatérozatot hozóLégügyi Hivatalnál Qlls Budapest Pf,: 41.), _ de u t,o,,ueo.tmi miniszt erhez cimzetten _lehet előterjeszteni. A fellebbezésről a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály dönt.
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INDoKoLÁs

A magyar |égtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 2612007 (III. 1.)GKM-HM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15.$ (2) bekezd,és d) pontja
a|apján élet- és vagyonvédelem érdekében eseti légteret kell igényelru. 

. .

Az Ügyfé| 201I. marcius O2-án eseti légtér igénylése tfugyában kérelmet nyújtott be a
Hatósághoz.

A Rendelet 15.$ (4) bekezdése szerint, amennyiben aZ eseti légteret részben vagy
egészben ellenőrzött légiforgalmi légtéren belül terve'it ti;.t.il,,i, a hatáság a döntése előtt
beszerzi az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét. A kért eseti légtér ellenőrztitt
légteret érint. Az eseti légtér kijeltilését megelőzően a HungaroControl Zrt. előzetes
véleményének kikérése megtcirtént. A HungaroContro| Zrt. HC-3 L60-2l20I1. iktatási számu
véleményében a Ferihegyi _repülőtér érkező forgalmának védelme érdekében nem javasolta
aZ eseti légtér kijelölését. Ugyanakkor a HungaroControl Zrt. megjegyezte, hogy a
Műegyetemi Sportrepülő Egyesület és a HungaroControI Zrt. Bud,apest eÍs"[o zpontközötti
egyiittmúködési megállapodásban foglalt feltételek teljestilése esetén nem látják akad'á|yát akoordinált |ég!ér működésének. Tekintette| arra,hogy azÜgyfel a légteret nem légiközlekedés
:Í|j^:?.igényelte és a Ferihegyi repülőtér forgalmárút védelme teljes mértékben biztos itott, azUgyfel á|ta| megigényelt eseti légtérnek a rendelkező részben szereplő
magasságtartományban történő kijelölése, igy az ügyfel kérelme tárgyában a rendelkező
részben fo glaltak szerint határ oztam,

Megállapítom, hogy azigy érdemében aközigazgatási hatósági e|jÍrás és szolgáltatás
általános szabá|yakől szóló 2004. évi CXL. ttlrvén/(a továbbiakban: Ket.) 33. $ (1 )bekezdésébenmeghatározottügyintézési.hatáfutőnbelüi jirtamel, amelyaRendelet 15. $ (1.)
bekezdése a|apján20II. március 22-éniár le.

A rende1kező részben szereplő dontes meghozatala során a Ket. 20. $ (1) bekezdésében'
továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006, (XII. 20.) t<o"rm.,Rendelet 5/A.$(2) bekezdésben meghatározott hatásköröm a|apján a 2'$ (6) Lekezdésben megjelölt
illetékességi területemen j ártam el.

Döntésemet a Ket. 29' $ (1) bekezdése,
bekezdése, és a 104. $ (1) bekezdése, továbbá a

a 71. $ (1) bekezdése, valamint a 102. $ (1)
2612007 (III. 1.) GKM-HM-KvVM egvüttes

rendelet a|apj án hoztam meg.
A Légügyi Hivatal hatáskörét és

alapozza:
illetékességét továbbá a következő jogszabályra

A légiközlekedésről sző|ő 1995. évi XCVII. Törvény 3 $ (1) bekezdés: ,, A légi közlekedés
hatósági feladatait légiközlekedési hatósá g|átja e|,,,
A fellebbezés lehetőségét a Ket. 9s. $ (1) bekezdése, illetőleg a 99. $ (1) bekezdése alapján
biztosítottam.

Budapest' 20II. március l7.

A határozatot kapják:

1 Műegyetemi Sportrepülő Egyesület (1368. Budapest, Pf':184)2. Hungarocontrol Zrt. (Fax:06- I -293 -4 I 1 3)+AMC (Fax: 06-t :2g 6-9 1 l7)3, Itattár.


