5. számú melléklet

Jelentkezési lap Application form
vizsgáztatói
elméleti vizsgára

TE-04

for theoretical examination for
flight examiners

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. Kért elméleti vizsga /Requested theoretical examination
Megszerzés /Initial ⃣

⃣ Kiterjesztés / Extension

Ultralight repülőgép vizsgáztató / Flight examiner on ultralight aeroplane – FE(UL)
Autogiro vizsgáztató / Flight examiner on autogiro – FE(AG)

⃣

Motoros sárkányrepülő eszköz vizsgáztató / Flight examiner on powered hang-glider – FE(PH)

⃣
⃣

Kérelmezett vizsgaidőpont /Requested date of exam:

3. Benyújtandó dokumentumok /Documents to be attached

• 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.)
• Vizsgáztatói egységesítési tanfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány másolata /Proof of completion of Examiner’s
Standardisation Course)

4. 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:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Légügyi Vizsgaközpont
1033 Budapest, Polgár utca 8-10. | e-mail: aviation@kavk.hu | telefon: +36 30 600-6170 | vizsgakozpont.hu

