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jóváhagyottaJÁR.oPs 1/3 M alfeiezetszerinta következőkben felsoroltlégiiáművekkarbarrtartásánlk'lnsyitásan:
is appmud xnfurJAR-OPS SubpartM I f ) to mamgethenainteunre oJtheJollowingaircraft:

Légijátmű típusa
Aircraft nte
Extra EA-330 L

Jóváhagyott Karbantartási Program Hivatkozás
Abbroued Mahtexace Pmgrarilme Brf.

SMG-92 Finist

Műszaki Szolgáltató Szervezet(ek)
T echnical S eruicesO rpani vtio n (t)

4- Karbantartásí

Program

Módosítás

szeritt f as reúsed

32. Karbantatásí

Proqram

Módosítás

szeÁnt f as reuised

FELTÉTELEK:
coAIDrIIoNÍ
1.Ez a iőváthlgyáts nem iogosít fel a fentebb felsorolt légiiármű-típusok iizemeltetésére. A légiiármű üzemeltetésércaz lfgl'áÍmű Üzembentrtási
jogosítfel.
This approual does not constitute an authorisation
(AOP).

Engedély (JTE)

to operate the gpes of aircraft listed above. T|r ruthmisatiol Íooperatetheairnaft is tlx Aimaft operatingPemtit

2. Ez a jővzbagyzs z U.IE-bm felsololt lajstromú légiiármúvekreéruényes.
,

it'a.'Fr

Tbis @pmualis linited to tlx aimaJt ngistrationsEedfed in tk AOP.
3.Ez a jóváhlgyás éruényesmíg az Üzemeltetó megfelel aJÁR.oPS 1/3 M alfeiezet követelrnmyeine\
vilamjntaz egyébhatósági ióvfiagyásra kötelezett dokumentumok jóvfiagyottak.
Tbis @pmal is ualidwbisttheoperatornmains ix cnpliann wiÍhJAR.oPs
apprond.

ésaz aka|mazott légijámű kmbmtrtási

1/ j SubpartM and tbat t}r qplicable aimaJt maintenance
pmgramme,M.E.L

progrm, M.E.L.

and aimaft kg-booksnnain

4.Á fenti feltételekteliesülésemelletg ez z jívilngyás érényben rmad az érvényességi
idő lqátrálg hacsak azt megelőzóen feifiiggesztésrevagy visszavonásra nem
keni{.
Sabjettto canpliana vith tbefongoingronditiozs,tbis approul sbalt nnain aalid util ar speifed dan oJexpir nbs th Epmual ba pnaiou! beetsuEendedor nuoked.
5. Amennyiben a műszaki szolgáltatásokat nem az iizembmtartó végzt, ezen jőváltagyás addig mmd én'énybenameddig a műszaki szolgáltató
szervezet(ek) az íjze:rnbentttó tészétea jóváhagyott szerzódés szerinti kötelezettségeiket teliesítik.
IYlrn Ík Íechnialrruins ot4anisatin is ffinnt
contracÍual
obligaÍions
to ilx operalor.

to tlr operair, tbis appmal nnain nlid su|ex to vtb atganisatin(,ÍilrÍilinsa??lic4bb

6. Az ÜTE érvényességiideiének leiárta, fe|fiiggesztése, visszavonása esetén jelen |óváhagyás érvényétveszti.
Terminatiory suspension or revocation oÍ the AoP automatically invalidates the present approual.
Kiadás dátuma: 200ó március 20.
Date oJi:su: 20. March 2006.
Módosítás dátuma:2l|2november', lq,"
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