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JAR-66

Légijármű Karbantartó
Szakszolgálati Engedély
Aircraft Maintenance Licence





Jelen Engedélyt a Társult Légügyi Hatóságok minden
Teljes Jogú Tagja elismeri.
This Licence is recognised by all Full Member Authorities
 of the Joint Aviation Authorities

Feltételek:
Conditions:
1)		Jelen szakszolgálati engedélyt egy fényképes személyazonosító okmánnyal együtt kell felmutatni.
		This licence must be accompanied by an identity document containing a photograph of the licence holder.
2)		Bármely (al)kategória bejegyzése a JAR–66 (Al)Kategóriák című oldalra önmagában nem jogosítja fel az engedélyest arra, hogy légijárműre üzemképesség tanúsító nyilatkozatot adjon ki.
		Endorsement of any (sub)categories on the page entitled JAR–66 (Sub)Categories only does not permit the holder to issue a certificate of release to service for an aircraft.
3)		Légijármű típusok bejegyzése a JAR-66 Légijármű Típusjogosítás című oldalra azt jelenti, hogy az engedélyes a bejegyzés napján rendelkezik az adott típusú légijármű üzemképességének tanúsításához szükséges képesítéssel.
		Endorsement of aircraft types on the page entitled JAR–66 Aircraft Type Ratings means the holder qualified to issue certificates of release to service for such aircraft at the date of endorsement.
4) 		Jelen szakszolgálati engedély, ha abba a ’B1’ vagy a ’B2’ vagy a ’B3’ vagy a ’C’ kategóriát bejegyezték, akkor egy érvényes, légijármű típusra kiadott JAR-145/PART-145 üzemképesség tanúsító megbízással együtt találkozik az ICAO 1. Függeléke szándékával.
		This licence when endorsed in category ‘B1’ or ‘B2’ or ‘B3’ or ‘C’ together with a valid aircraft type JAR–145/PART-145 certification authorisation meets the intent of ICAO Annex 1.
5) 		Az engedélyes felel azért, hogy az üzemképesség tanúsító nyilatkozat csak jelen szakszolgálati engedély, valamint a JAR–66 és a JAR–145/PART-145 korlátozásain belül kerüljön kiadásra, a 6. pontban meghatározott esetet kivételéve.
		It is the responsibility of the holder to ensure that certificates of release to service are only issued within the limitations of this licence and both JAR–66 and JAR–145/PART-145 except as specified in paragraph 6.
6)		Jelen engedély csak abban az esetben használható JAR–145/PART-145 szervezeten kívül, ha a szakszolgálati engedélyt kiállító Hatóság erre vonatkozó külön nyilatkozatot tesz a Korlátozások című oldalon.
		This licence may only be used outside the JAR–145/PART-145 organisation if a specific statement to such affect is endorsed by the Authority that issued this licence on the page(s) entitled Limitations.
7)		Jelen szakszolgálati engedély a JAR-66.40 szerint – kivéve ha azt korábban felfüggesztették, visszavonták – a Korlátozások című oldalán megadott felülvizsgálati időpontig érvényes.
		This licence remains current until the review date on the Limitation page whilst in compliance with JAR–66.40 unless previously suspended or revoked.

1)	Kiállító állam
State of issue
Magyarország
Hungary




2)	Engedélyszám
Licence number
HgCAA.AML.




3)	Engedélyes neve:
Full name of holder





4)	Születési hely és idő
Date and place of birth





5)	Lakcíme
Address of holder





6)	Állampolgárság
Nationality





7)	Engedélyes sajátkezű aláírása
Signature of holder





8)	Kiállító aláírása és dátum
Signature of issuing officer 
& date





9)	Kiállító hatóság pecsétje:
Stamp of issuing Authority


