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A jelenleghatáIybanlévő nemzeti előírásoknakmegfelelóen az alábbiakban részletezettfeltételekkela LégiközlekedésiIgazgatőság
ezúton tanúsítja,hog;r:
Ptsaaxt to ÍbeNational RqahtionsJor thetine being,infornand sabjut to tbeconditionsEeifed bebw,theHanglian CiulAyiationAdninistration benb1cenfir úat:
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jóvfiagyott aJAR-OPS 1/3 M alfejezet szerint a következókben felsorolt légijáművek kmbmtartásának kányításán:
is approuedanderJAR-OPS S abpartM 1f 3 to nanageíhemaintenanreoJthefolkwing aimaft:

Légi!árműtípusa
Aircraft nte
Extra EA-330 L

J óváthagy ott Karbantartási Program Hivatkozás
Abbroued Maintenace Propramme Ref
4. Karbarrtartási

Műszaki Szolgáltató Szewezet(ek)
T ubni cal S eruicesO rvaxis ation /s)

Proqram

Módosítás

SMG-92 Finist

32. Katb antattasi Prostam

Módosítás

szet:nt / as reúud

Taurus 503

3 4. Karb antattási ProEram

Módosítás

szeint

FELTETELEK:
CO^JDll/o^'iÍ
7.Ez a iőváhagyás nem iogosít fel a fentebb felsorolt légiiármű-tipusok
jogosítfel.
This approual does not constitute an authorhation

uoP).

szettnt / as reúsed
/ as reyised

iizemeltetésére' A légijármű üzemeltetésérezzLé$1ám(lüzerrtbentartási

Engedély (JTE)

to opeÍate the qpes oÍaircraÍt listed above, Tlx aalboisaÍiottto operatetbeaircrafi is theAircraft operatingPemit

2.Ez a jóváhagyás az UTE-ben felsorolt laistromúlégijáművekre érvényes.
This appnual is linind to tb aircraJtngistrationsspeifed in il)eAOp.
míg az Üzmeltetó megfelel aJÁR-OPS 1/3 M alfejezetkövetelményeinek,ésLz ^lka|ÍÍAzott
3. Ez l jővútzgyásérvényes
légliámű kmbmtartási prograrrr'M.E.L.
yalatnjnt az egyébhatósági jóváhagyásra kötelezett dokmenfumok ióváhag1ottak.
TbisapproualisualidwbisttbeoperaÍrnmainsincmpliannwithJAR-oPS1/3SlbpartMandtb4ttka?pllcabkaircraJtnainte,,i,ce?rgf,1,,ie,
appmued.
4'Á fenti feltételek teliesLiLlése
mellett, ez zjóváhagyás érvénybenmatad az éruényességi
idő leiárátig hacsak aztmegelőzőea felfiiggesztésrevagy visszavonásra nen
kerül.
Subjectto conpliantuwith thefongoingconditions,tbis Eproual shall nnain ualid uxtil ar Qeúfeddan of expir uxkr tbeapproualhaspnúoas! beensaqendedor nuoked.
5' Ámemyiben a műszfi szolgáltatásokat nem az üzembentntő végzi, ezen jősáy'r'agyásaddig marad éruénybenamedrlig a műszaki szolgáltató
szerezet(ek) az üzembentartó tészéreajőváhagyott szerződésszerinti kötelezettségeiketteljesítik.
Itr4)efttl]etechflicalsetius uganisationis diferxt Íotlr operator,this approaalnmains ualidsabjectto srb organisation(s)
Jlif iifg Eplitable
contractaalobl,igations
to Íbeoperatr.
6' Aa,(JÍE érvényességiideiének le|árta, felfiiggesztése, visszavonása eseténielen ióváhagyás érvényét
veszti.
Tetmination, suspension or revocation of the AOP automatically inualidates the present appror4. - _-'.:Kiadás dátuma: 2006 március 20.
Date of issa: 20. Math 200ó.
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