
Légijármű rádióberendezés adatlap1

1 Csak adóberendezésekről kell kitölteni. 

Engedélyes neve: Hívójel:   

  A változás: A jármű típusa:

A jármű tulajdonosának neve:  

;  

, címe:

Az évi időszakos üzemeltetés időszaka (min. 3 hónap): SAP kód: 

I. Berendezés; Állomáskód:  a kérelem: 

Gyártó: ; Típus: ; Teljesítménye:  W 

Állomás osztály: a berendezés: Tartalék:  

Kategória: , Rendeltetése: Üzembe helyezés ideje:  

Üzemi frekvenciasáv: MHz,  Adásmód: 

Kijelölt frekvenciák (MHz):

 No 

 1) 

Adó Vevő Adásmód No

2) 

 

 

Adó Vevő Adásmód 

  3) 4) 

II. Berendezés; Állomáskód:  a kérelem: 

Gyártó: ; Típus: ; Teljesítménye:  W 

Állomás osztály: a berendezés: Tartalék:  

Kategória: , Rendeltetése: Üzembe helyezés ideje:  

Üzemi frekvenciasáv: MHz, Adásmód: 

Kijelölt frekvenciák (MHz):

  No

 1) 

 Adó Vevő Adásmód No 

2)  

Adó Vevő Adásmód 

  3) 4) 

III. Berendezés; Állomáskód:  a kérelem: 

Gyártó: ; Típus: ; Teljesítménye:  W 

Állomás osztály: a berendezés: Tartalék:  

Kategória: , Rendeltetése: Üzembe helyezés ideje:  

Üzemi frekvenciasáv: MHz, Adásmód: 

Kijelölt frekvenciák (MHz):

  No

 1) 

 Adó Vevő Adásmód No 

2)  

Adó Vevő Adásmód 

  3) 4) 

Megjegyzés: 

Kelt: 

 Aláírás (és pecsét) 
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