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Légi Tevékenységi Engedély - Approval for Aviation Activity

T

Engedély szám - Registered number:

HU.ME-0135

t

1995. évi XCVII. törvény 22'$,23 és 34.$ alapján, a Légügyi Hivatal jelen engedólye
_
- ulabbiutbun rész1etezettek szerint a következő tevékenységi területekre terjed
Accorrling to the Articles 22, 23 and 34 of the Act on Aviation No. 97/1995, the present approval of Avialon
Authority expands on the following scope oí dctivities by detailed hereunder:

A légiköZlekedésről szóló

ki:

-

'

ellenszoigaliatás ért végzett, 1égi kozlekedési vagy légi közlekedéssel összefiiggő - légi személyszállításnak
vagy légi fuvarozásnak nem minősülő _ kü1ön1eges tevékenységek.
oríátti and aviation-related - except for carrying passenger, caf4o or mail - special activities providetin

return.

A vállalkozás

_

The

undertaking:
CAVOK AVIATION TRAINING Kft.

Székhely - Headquarters
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:

H-II74 Budapest, Eötviis utca 19.
Engedélyezett tevékenységek - Authorized operations:

légijármű bérbeadás _ aircraft letting
sétarepülés - pleasure flight
Feltételek - Conditions:

I
At

t

társaság a fenti tevékenységeket a H-191 számú Légijármű Üzemb.entartási Engedelyben T"ch?tál'o1t
és az anrrák mel1ékletétuépeia, a Légügyi Hivatal által jóv áhagyott Üzemeltetési Kézikönyvben foglalta|
iártosan bérelt légijármúvel -, amelynek bármilyen módosítasa csak
alapján végezheti _ saj át tuiajdonri
"agy
a Légügyi Hivatal jóváhagyásával érvényes.
The activities are subject to the terms of the Aircraft Operating Permit No. H-191 containing the-!f-R1,g
Manual. The Aircraft operating Permit is approved by the Aviation Authority and any m,odificariol is
subjecl to the approval ő7 the ,liiatton ,l,uthority. Accordingly, the activities may be done with own or lbng
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beszerzésire, t'.;uuu

.n*o "u,,-*okat. különös tekintettel r:.iauu regi.irilnt
az engedély
ieg';a.-t tartós bérletére,pénzügyi lízingelésére,üzembentartó v{íltásiíÍa.illettlee

egyéb adatvéltozásra, köteles 8 napon belül a Légügyi Hivatalnak írasban beje1enteni.

,nuthort@

The,licence holder is obliged to inform the Aviation
modification concerning this approval, in particular the purchasing of new áircraft, renting o;
financi;l
leasing of new aircraÍt, operator's change or any other claia change.
3. Az engedélyben megnevezett tevékenységek az érvényességiidőn belül a légiközlekedésről
szóló 1995. évi
XCVII. törvény 69.$ (2) bekezdése éÍelmében,érvényesfelelósségbiaosítási fedezet birtokában
gyakorolható.
In accordance with the Article 69 (2) of the Act on Aviation No. 97/1995, the activities are subject to valid
liabílity insurance cover.
4.

Jelen engedély nem mentesít a jóváhagyott tevékenységek gyakorlásához szükséges egyéb légi
közlekedési vagy légi közlekedéssel összefüggő hatósági engedély megszerzése alót. A
Iégiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 23.$ (3) és ó67A.$ (1) bJkezdése szerint az

engedélyben foglalt feltételek megsértése, vagy a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése esetén
a Légüryi Hivatal az engedélyt felfüggesztheti vary visszavonhatja, és bírúgotszabhat ki.
The approval holder is undischarged of an obligation concerning the obtain-ment of other aviation and
aviation-related Authority's licences required in pursuance of above authoiized operaíions. In
accortlance with the Articles 23 (3) and 66/A (1) of the Act on Aviation No. 97/1995, ig"rdirg ,ry
condition stated in this licence or endangering the safety of air íraffic the Áviírtion Authorfu miy
suspend or revoke the approval and may penaliTe,

Ervényes: 2016. junius 30.
Valid until: 30 th June 20ló
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