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1. Kérelmező adatai /  Applicant’s data
vezetéknév /  last name: keresztnév /  first name:

születési hely /  place of birth: születési dátum /  date of birth:

állampolgárság /  nationality: telefon /  mobile:

anyja neve /  mother’s name: e-mail:

lakcím /  home address:

levelezési cím /  postal address: ⃣   ugyanaz /  same as above

szakszolgálati engedély száma /  licence number:

2. Képzőszervezet ajánlása /  Recommendation by the training organisation
A jóváhagyott / bejelentett képzőszervezet ezúton igazolja, hogy a kérelmező a jóváhagyott képzési tervnek megfelelően a kért 
elméleti vizsga feltételeit teljesítette.    
The approved / declared training organisation confirms that the applicant has been trained according to the approved training 
syllabus and has completed the training requirements for the requested theoretical examination.

szervezet neve /  name of ATO / DTO:

engedélyszám /  registration number:

képzés megnevezése /  type of training:

elméleti képzés kezdete és vége /  start and end of theoretical training:

aláírás helye és ideje /  place and date of signature:

bélyegző /  stamp: képzésvezető neve  
/  name of head of training:

képzésvezető aláírása  
/  signature of head of training:

3. Kért elméleti ismeretek vizsga /  Requested theoretical knowledge examination
A vizsga nyelve a Légügyi Vizsgaközpont tájékoztatójának megfelelően. /  
The language of examination is according to the handout of the Centre for Aviation Examinations.

Szakszolgálati engedély vagy jogosítás első megszerzése /  Initial licence or rating issue

Repülőgép  / Aeroplane
Helikopter  / Helicopter

⃣ 
⃣

PPL (9 tárgy /  subjects) HUF 18 000 
CPL (13 tárgy  / subjects) HUF 52 000 
ATPL (13 tárgy  / subjects) HUF 65 000 
IR (7 tárgy  / subjects) HUF 28 000

⃣  
⃣ 
⃣ 
⃣

Vitorlázó repülőgép /  Sailplane 
(9 tárgy / subjects) – SPL HUF 3 000 ⃣ Ballon /  Balloon 

(9 tárgy / subjects) – BPL HUF 9 000 ⃣

Könnyű légijármű /  Light aircraft 
(9 tárgy / subjects) – LAPL HUF 18 000 ⃣ Ultrakönnyű légijármű /  Ultralight aircraft 

(9 tárgy / subjects) – ULPL HUF 3 000 ⃣

Autogiro 
(10 tárgy / subjects) – AGPL HUF 3 000 ⃣ Motoros sárkányrepülő-eszköz /  Powered hang-glider 

(5 tárgy / subjects) – PHPL HUF 3 000 ⃣

Egyéb /  Other: 
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Különbözeti vizsga /  Crediting of subjects   ⃣
(kérelmezett engedély/jogosítás: jelenlegi engedély/jogosítás /  requested licence/rating: current licence/rating

⃣ SPL: LAPL, PPL, BPL
5 tárgy / subjects – HUF 3 000 ⃣ BPL: LAPL, PPL, SPL

5 tárgy / subjects – HUF 5 000

⃣ LAPL(A), PPL(A): LAPL(H), PPL(H)
4 tárgy / subjects– HUF 8 000 ⃣ LAPL(H), PPL(H): LAPL(A), PPL(A)

4 tárgy / subjects – HUF 8 000

⃣ LAPL(A), PPL(A): SPL, BPL
5 tárgy / subjects – HUF 10 000 ⃣ LAPL(H), PPL(H): LAPL(A), PPL(A)

4 tárgy / subjects – HUF 8 000

⃣ LAPL(H), PPL(H): SPL, BPL
5 tárgy / subjects – HUF 10 000 ⃣ CPL(A): CPL(H)

5 tárgy / subjects – HUF 20 000

⃣ CPL(H): CPL(A)
5 tárgy / subjects – HUF 20 000 ⃣ CPL(A): IR(A) elméleti vizsga /  theoretical examination

11 tárgy / subjects – HUF 44 000

⃣ CPL(H): IR(H) elméleti vizsga / theoretical examination
11 tárgy / subjects – HUF 44 000 ⃣ ATPL(A): ATPL(H)

5 tárgy / subjects – HUF 25 000

⃣ ATPL(H): ATPL(A)
5 tárgy / subjects – HUF 25 000 ⃣ ATPL(A): CPL(A)

13 tárgy / subjects – HUF 65 000

⃣ ATPL(H): CPL(H)
11 tárgy / subjects – HUF 55 000 ⃣ ATPL(A): IR(A)

13 tárgy / subjects – HUF 65 000

⃣ ATPL(H)/IR: CPL(H)
12 tárgy / subjects – HUF 60 000 ⃣ IR(A)/EIR: CPL(A)

5 tárgy / subjects – HUF 20 000

⃣ IR(H)/EIR: CPL(H)
5 tárgy / subjects – HUF 20 000 ⃣ IR(H): ATPL(H)

4 tárgy / subjects – HUF 16 000

⃣ AGPL: LAPL(A)/(H), PPL(A)/(H), BPL, SPL, ULPL, PHPL
6 tárgy / subjects – HUF 3 000 ⃣ ULPL: LAPL(A)/(H), PPL(A)/(H), BPL, SPL, AGPL, PHPL

5 tárgy / subjects – HUF 3 000

⃣ PHPL: LAPL(A)/(H), PPL(A)/(H), BPL, SPL, ULPL, AGPL
1 tárgy / subject – HUF 3 000 ⃣ Egyéb /  Other:

Érvényesítés és konvertálás /  Validation and conversion    ⃣
A tantárgyak száma és a vizsga díja az ügyintézővel történő egyeztetés alapján. /  The number of subjects and the fee of the 
examination based on consultation with the administrator.

⃣
Harmadik ország által kibocsátott engedély 
konvertálása /  Conversion of licence issued by third 
country

⃣
Harmadik ország által kibocsátott engedély 
érvényesítése /  Validation of licence issued by third 
country

⃣ Lejárt nemzeti szakszolgálati engedély konvertálása /  
Conversion of expired national licence ⃣ Egyéb /  Other:

4. Benyújtandó dokumentumok /  Documents to be attached
Szakszolgálati engedély vagy jogosítás első megszerzése és különbözeti vizsga esetén: /  In case of initial licence or rating issue 
and crediting of subjects:

• Befizetési bizonylat másolata (3/2002. (VI. 20.) GKM rendeletnek megfelelően) /  Copy of certification 
of payment (acc. to GKM Decree No. 3 of 2002. VI. 20.)

Érvényesítés és konvertálás esetén: /  In case of validation and conversion:
• Az ügyintézővel történő egyeztetés alapján /  Based on consultation with the administrator
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5. Kérelmező nyilatkozata /  Applicant’s declaration
Ezennel kijelentem, hogy a fenti adatokat a legjobb tudásom szerint, pontosan adtam meg, nem titkoltam el és nem szolgáltattam 
félrevezető adatokat. Tudomásul veszem, hogy téves vagy félrevezető adatközlés esetén a KAV Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont Non-profit Kft. megtagadhatja az elméleti vizsgáztatást. Ezennel kijelentem azt is, hogy elolvastam, megértettem 
és elfogadom a mindenkor hatályos Elméleti ismeretek vizsgaszabályzatot, az elméleti vizsgáztatásra vonatkozó releváns 
jogszabályi részeket, illetve a Légügyi Vizsgaközpont tájékoztatóját. /
 I hereby declare that all the information given above is correct to the best of my knowledge without concealing any relevant data 
or providing any misleading or false information. I acknowledge that in the event of providing false or misleading information, KAV 
Centre for Assessing Fitness to Drive and Drivers’ Examinations Non-profit LLC may deny the enrolment for the theoretical knowledge 
examination. I hereby declare that I have read, understood and accepted the effective Rules for Theoretical Knowledge Examination. 
I am aware of the relevant part of regulation and handout of the Centre for Aviation Examinations.

aláírás helye és ideje /  place and date of signature:

kérelmező aláírása /  signature of applicant:
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