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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Légügyi Vizsgaközpont elméleti ismeretek vizsgaszabályzata (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) a légijármű- és 

repülőeszköz vezetői (a továbbiakban: pilóták), valamint a repülésüzemi tiszti elméleti vizsgák során alkalmazott 

és betartandó szabályok gyűjteménye. 

Jelen szabályzat minden vizsgázó számára kötelező érvényű, annak megismerése és betartása a vizsgázó 

felelőssége és kötelessége. A Vizsgaszabályzat megszegése esetén a KAV Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vizsgaközpont) a jelen szabályzatban 

meghatározott szankciókat alkalmazza. A Vizsgaszabályzat megszegése esetén a vizsgabiztos a vizsga helyszínén 

jegyzőkönyvet vesz fel. 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

1. A vizsgára jelentkezés előtt a vizsgázó köteles megismerni és megérteni a mindenkor hatályos 
Vizsgaszabályzatot és a Légügyi Vizsgaközpont elméleti ismeretek vizsgáiról szóló tájékoztatóját (a 
továbbiakban: Tájékoztató), valamint nyilatkozni arról, hogy elolvasta, megértette és elfogadja azokat. 
Vizsgaidőpont lefoglalása a Vizsgaszabályzat elfogadását is jelenti. 
 

2. A vizsgázó köteles megismerni az alábbi, elméleti képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályok releváns részeit: 1178/2011/EU rendelet, 2020/723/EU rendelet, 2018/1976/EU rendelet, 
2018/395/EU rendelet, 532/2017 Korm. rendelet, 53/2016 NFM rendelet. 
 

3.1. Egy vizsgaalkalom 9 órától 15 óráig tart*. A vizsgabiztos döntése alapján 15 perces késés még engedélyezett, 
azonban 9:15 után a vizsga nem kezdhető meg, ami az adott vizsgaalkalom sikertelenségét eredményezi. 
*LAPL(A), PPL(A) és ULPL esetén 15:30-ig, LAPL(H) és PPL(H) esetén 15:10-ig, AGPL esetén 16:10-ig lehet 
vizsgázni abban az esetben, ha az adott vizsgaalkalmon a vizsgázó az összes, jogszabályban előírt 
vizsgatárgyat megoldja. 
 

3.2. A repülésüzemi tiszti elméleti vizsgák kezdési időpontja a vizsgaszervezővel történt egyeztetés alapján. 
 

4. Az elméleti vizsga megkezdése előtt a vizsgázók beszólítása során minden vizsgázó köteles 
személyazonosságát igazolni. A személyazonosság megállapításához fényképes igazolványt kell felmutatni a 
vizsgabiztosnak. EGT tagállam állampolgárai számára az igazolvány lehet személyi igazolvány, jogosítvány 
vagy útlevél, nem EGT tagállam állampolgárai számára csak útlevél. Amennyiben a vizsgázó nem tudja 
személyazonosságát igazolni, a vizsga nem kezdhető meg, valamint az adott vizsganapra felvett 
vizsgatárgyak sikertelennek minősülnek. 
 

5. A személyazonosság ellenőrzése során a vizsgabiztos megtévesztése vagy annak megkísérlése esetén az 
adott vizsgaalkalom sikertelennek minősül. 
 

6. A vizsgázó felelőssége, hogy a lefoglalt vizsgaidőpontban mentálisan és fizikálisan is alkalmas legyen 
teljesíteni a vizsgát. 
 

7. A vizsgán alkalomhoz illő öltözetben kell megjelenni. 
 

8. Az egy vizsgaalkalommal teljesíthető vizsgatárgyak mennyisége nem korlátozott. Azonban a következő 
elméleti vizsgák esetében minden vizsgaalkalom során a teljes vizsgaeljáráshoz tartozó összes hátralévő 
vizsgatárgyat meg kell próbálni: 
 

a) LAPL(A)/(H); 
b) PPL(A)/(H); 
c) SPL; 
d) BPL; 
e) ULPL; 
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f) AGPL; 
g) PHPL; 
h) FE(AG)/(UL)/(PH); 
i) ASO; 
j) SOC; 
k) MAR; 
l) W&B; 
m) NAV. 

 
9. A vizsga teljes időtartama alatt (beleértve a vizsgaközi szüneteket is) tilos bármilyen kép- vagy hangfelvevő, 

adatok rögzítésére alkalmas eszköz használata (pl. mobiltelefon, tablet, fényképezőgép, okosóra, diktafon 
stb.). Amennyiben a vizsgázó nem megengedett eszközt használ a vizsga során, akkor a vizsgabiztos a 
vizsgaalkalmat sikertelennek minősíti, valamint ha bizonyítottan csalásra használták az eszközt, akkor a 
Vizsgaszabályzat 15. pontja lép életbe. 
 

10. A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a vizsgateremben, vagy a várakozásra használt helyiségekben 
hagyott tárgyakért. 
 

11. A vizsgázó a következő felszereléseket és eszközöket használhatja az elméleti ismeretek vizsga során*: 
 

a) tudományos, nem programozható, szöveg bevitelére nem alkalmas, repülési funkció nélküli 
számológép; 

b) navigációs számítótárcsa; 
c) mechanikus navigációs logarléc; 
d) szögmérő; 
e) iránytű és körző; 
f) vonalzó; 
g) Jeppesen – General Student Pilot Route Manual. 

*A pilóta vizsgáztatói elméleti vizsga „Általános vizsgáztatói ismeretek” vizsgatárgya során a légiközlekedési 
hatóságtól kapott jegyzet használható. 

A szükséges felszerelések, segédeszközök biztosítása a vizsgázó felelőssége. 

12. A vizsgázó szótárt nem használhat a vizsga során. 
 

13. A vizsgázóknak egymástól megfelelően elkülönítve kell vizsgázniuk. Csak a vizsgabiztossal beszélhetnek a 
vizsga során. Amennyiben a vizsgázók egymással kommunikációt kezdeményeznek, az adott vizsgaalkalom 
minden érintett vizsgázó esetében sikertelennek minősül. 
 

14. Amennyiben a vizsgázó nem megfelelő magatartást tanúsít, vagy magatartásával zavarja a többi vizsgázót, 
az adott vizsgaalkalom sikertelennek minősül. 
 

15. Amennyiben a vizsgázó bizonyítottan csal a vizsgán, úgy a vizsgabiztos az adott vizsgaalkalmat sikertelennek 
minősíti, valamint a vizsgázó minden további elméleti vizsgától eltiltásra kerül a csaláson érés dátumától 
számított legalább 12 hónapig (1178/2011/EU rendelet VI. melléklet ARA.FCL.300 f) bekezdése alapján)*. 
*A csalás tényét a Vizsgaközpont az EASA felé lejelenti. 
 

16. A vizsgatárgyak megoldási sorrendje kötött. 
 

17. Egy vizsgaalkalom során egy adott tárgyat csak egyszer lehet megkísérelni. 
 

18. Az egyes vizsgatárgyak között maximum 15 perces szünetet tarthatnak a vizsgázók. 15 percet meghaladó 
távolmaradást követően a vizsgázó nem folytathatja a vizsgát, valamint a hátralévő vizsgatárgyak 
sikertelennek minősülnek. 
 

19. A vizsgaalkalom végén minden kiosztott mellékletet, jegyzeteléshez használt papírt a vizsgabiztosnak vissza 
kell szolgáltatni. 
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20. A számítógép az adott tantárgy befejezése után kiértékeli a vizsgát, a vizsgázó azonnal megtudja az 

eredményét. A vizsgázó a kiértékelés után tekintheti meg a hibásan megválaszolt kérdéseit. 
 

21. A vizsgaeljáráshoz tartozó összes vizsgatárgy sikeres teljesítése esetén a vizsgázónak a vizsgabiztos felé 
nyilatkoznia kell a vizsgák sikerességét igazoló oklevél átvételének módjáról. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Vizsgaszabályzat rendelkezései a kihirdetés napját követő napon lépnek életbe, és a Vizsgaszabályzat 
módosításáig vagy az új Vizsgaszabályzat elfogadásáig maradnak hatályban. 


