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ELFOGADÁS
Ácceptance
A jelenleg hatályos jogszabályok értelmébenés az alább meghatározott feltételek figyelembe
vételóvel a Lé gngyi

S

zakszolgálati Ható sági Főo sztály elfo gadj a

Pursuant ío the Regulations for the time being infarce and subject to the conditions specified
below, tlle Licensing Department hereby certifies

MADAS Lászlő
-t, született

born
1964.03.11., Budapest
vlzsgéutatői tanúsítás szétma l Examiner Certificate No.: HU 010396

aI178l20tllEU rendelet

I.

melléklet (Part-FCL) FCL.055 pontban meghatiározott
követelmények szerinti

ANGOL NYELVISMERETI ÉnrpxprÉspn
nyelvismereti értékelőtestületben történő végrehajtrisára.
to

provide ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY ASSESSMENTSfor licence holders as a

member of a language assessment body in accordance with the requirements laid down in
point FCL.055 of Ánnex L(Part-FCL) of Regulation (EU) No. 1178/2011.

FELTÉTELEK l CONDITIONS

;

1. Ezen elfogadás mindaddig érvényes,amíg a nyelvismereti értékelő megfelel a hatályos
jogszabályi követelményeknek, valamint a Part-FCl-hez taftozó AMC követelményeknek.
This acceptance is valid whilst the language proficiency assessor remains in compliance with
Regulations for the time being inforce and requirements of AMC to Part-FCL.
2. Ezen elfogadás érvényes nyelvismereti értékelő testületek tagjaként történő nyelvismereti
értékelésekvégrehajtásában való részvételrenyelvismereti értékelőként.This acceptance is
valid to participate in language assessments to support language asse§sment bodies as
language pr ofi ciency qs s e s s or,

3. A nyelvismereti órtókelések szintjét az é.'irftett nyelvismereti értékelő testület haátozza
meg saját Elfogadása és elfogadott eljárásai alapjrán. The level of the language proficiency
assessment shall be determined by the language assessment body according to its own
Acceptance and the accepted procedures,

1440 Budapest, Pf. 1; e-mail: caa@itm.gov.hu;tel.: +36

l273

5526;

2/2

4. Ezet elfogadás érvényeskészségellenőrző vizsgák és kompetencia felmórések alatt történő
egyszemélyes nyelvismeretí értékelésvégrehajtására 4-es szintig meghosszabbítás esetén és
az illetékes hatóság által kiállított érvényes vizsgéntatői tanúsításbirtokában, This acceptance
is valid to conduct solo language assessments during proficiency ckecks and assessients of
comPetence up to level 4 in case of revalidation and of holding a valid Examiner Certificate
issued by the Licensing Department.

5. Az előző feltételek figyelembe vételével ezen elfogadás visszavonásáig, felfiiggesztéséig
vagY korlátozásáig érvónyes. Subject to compliance with the foregoing conditions, this
acceptance shall remain valid until the revocation, suspension or limitation of the acceptance.
Kiadás helye és ideje: Budapest, 2020. szeptember 24.

Place and date of issue: Budapest,

24th September 2020.

6"ffih
q"T-/

1440 Budapest,

Pf,

1; e-mail: caa@itm.gov.hu; tel.:

la

,{/

ll

)

Paty)frlázs
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