Tisztelt Látogató!
Köszönöm érdeklődését a képzéseink iránt.
A tengerre vezető útról írt cikkeim egy részét itt tudja megnézni.
Az oktatás és a hatósági vizsgáztatás is magyar nyelven folyik, a magyar Hajózási Hatóság állítja ki a kártya
formájú fényképes tengeri jogosítványt.
2012‐14 óta a hallgatóink a távoktatásos a képzéseink közül alapvetően a távoktatásos tanfolyamokat
választják és csak nagy ritkán gyűlik össze egy hagyományos tanfolyamra a minimális 8 fős létszám.
A távoktatásos képzés egy korábban videóra felvett hagyományos tanfolyamra épül.
Ezt akár többször is végig nézve megkapják az „élő” oktatást és a további tananyagokból kiegészítik
azt. Pl. a 12 mérföldes tanfolyam a következő tananyagokból áll:
‐ kb. 350 oldalas tankönyv,
‐ kb.80 oldalas példatár,
‐ 3 db navigációs térkép,
‐ navigációs vonalzó,
‐ kb. 200. oldalas pdf kiegészítő tananyag.
A távoktatásos képzés is a Hajózási Hatóság által akkreditált képzés. Pl. 12 mérföldes tanfolyam 50 órás
elméleti anyaga 8. távoktatásos modulra van felosztva, amelyek 2 vagy 3 hetente követik egymást. Az
egyes modulok anyagából internetes teszteket kell írni és meg kell oldani az előírt házi feladatokat.
Ezek határidőre való teljesítését követően küldjük el a következő modult.
A távoktatásos képzési bemutatásaként két videó anyag linkjét küldöm:
www.tavoktatas.mja.hu/124/12‐00.zip
www.tavoktatas.mja.hu/124/01‐part1/01.zip
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A tanfolyamon nagyon sok házi feladatot kell kiszámolni és a térképeken kiszerkeszteni, az elhangzott
elméleti anyag elsajátítását pedig 30 db teszt megoldásával ellenőrizzük.
Ezen kívül a hajózási hatósági vizsgára való sikeres felkészülés érdekében, házi dolgozat és házi vizsga
megírásával zárjuk az elméleti tanfolyamot, amely célirányosan a hatósági képesítő vizsgára készíti fel
a hallgatókat.
Az elméleti képzés sikeresen elvégzéséről a hatósági akkreditációs előírásoknak megfelelően egy u.n.
Képzési igazolást állítunk ki. Ennek feltétele, hogy az elméleti képzés során minimum 70%‐os
eredményességet érjen el a hallgató.
A képzési igazolás birtokában lehet a hajózási gyakorlatot elkezdeni, mert ekkor készült fel
elméletből a gyakorlati képzésre.
A 12 mérföldes képesítés hajózási gyakorlata a szkipper tréningen , míg a 200 mérföldes képesítés hajózási
gyakorlata a kapitány tréningen teljesíthető.

A gyakorlati képzés az Odysseus iskolahajón történik. A hajó részleteit itt lehet megnézni:
Sikeres gyakorlati képzés elvégzése után a magyar Hajózási hatóság vizsgáztat. A hallgatóink
eredményessége kimagasló, 98%‐uk sikeresen vizsgázik.
Aki a tanfolyamainkat végig járja olyan tudás birtokába kerül, hogy a képesítés megszerzése után önállóan
tud majd hajót vezetni.
A tengeri hajóvezetői képesítés megszerzésének feltétele, hogy a gyakorlati képzés megkezdése előtt
legyen belvízi motoros vagy vitorlás vagy mindkettő jogosítványa a vizsgázónak. Ennek oka, hogy a
Balatonon vagy a Dunán kell megtanulni a hajót kezelni, nem a viharos tengeren. Másik ok, hogy a
belvízen sokkal olcsóbban meg lehet tanulni vitorlázni egy kishajón, mint egy drága tengeri hajón.
A tanfolyam részleteit mellékelem:





A magyar képesítési rendszer leírását
A közeljövőben induló tanfolyam órarendjét
A távoktatás hatóságilag előírt Tanfolyami szabályzatát
A rádiós tanfolyamok tájékoztatóját

A III. osztályú képesítés költségei a következő részekből állnak:
•
•
•

A. rész - elméleti képzés, hatósági vizsga díjjal
B. rész – Rádiós képesítés
C. rész – gyakorlati képzés az Odysseus iskolahajón.

A részletek lentebb találhatók.

A. része a költségeknek Az elméleti tanfolyam :



A tanfolyam 50 órás, amelynek ára : 99 000 Ft + áfa = 125 730 Ft
(A hatósági vizsga díjat nem tartalmazza)
Az oktatási anyag ára bruttó 29 000 Ft
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Kedvezményeink:





Távoktatási kedvezmény: 30 000 Ft, ha egyszerre a 12 és a 200 tmf‐es tanfolyamra köt velünk
szerződést.
Diákoknak az elméleti tanfolyam árából 10% kedvezményt tudunk adni.
Családi kedvezmény: 25%, ha egy családtag járt már hozzánk 12 vagy 200 tmf‐es tanfolyamra
Csoportos kedvezmény: Ha valaki nem egyedül jön, akkor minden hozott személy után újabb 10%
kedvezményre jogosult a 12 mérföldes elméleti tanfolyam árából.

A kedvezmények csak a 12 és 200 mérföldes elméleti hajózási tanfolyamokra vonatkoznak. Részleteket a
Tanfolyami szabályzat tartalmazza. Maximális mértéke nem lépheti túl a 25%‐ot!

További költségek:




AEROMED Repülés, Tengerészeti Egészségügyi Központ:
 a hatósági orvosi alkalmasság vizsgálati díja: 8000 Ft személyenként.
 Szükség van még továbbá az elsősegélyt nyújtó tanfolyami igazolásra, amelyet
az autós jogosítványhoz adtak. Ha nincs elsősegélyt nyújtó tanfolyami igazolás
és a hivatás ez alól nem ad felmentést, akkor egy ilyen tanfolyam ára: 12 500 Ft
+ 2500 Ft vizsgadíj (összesen: bruttó: 15 000 Ft). Ez az oktatás az AEROMED
van. A fenti két díjat az AEROMED‐kell megfizetni
Nemzeti Közlekedési Hatóság:
A magyar hatósági vizsgadíja 60 000 Ft (47 000 Ft + 13 000 Ft a kártyaformátumú, biztonsági
jegyekkel ellátott képesítő okmány kiállítása).

B. része a költségeknek: rádiós vizsga ‐ GMDSS/SRC képesítés:
(a hajózáshoz, hajóbérléshez és a magyar képesítéshez rádiós vizsga is szükséges)

ádiós képesítések megszerzésének költségei
Tanfolyamok
GMDSS/SRC tanfolyam:
2GMDSS/LRC tanfolyam:
Hatósági vizsga díja:

Bruttó tanfolyami díj
szemeszterek szerint

Bruttó
tananyag ár

ősz

tél

tavasz

11 000 Ft

59 000 Ft

65 000 Ft

70 000 Ft

14 000 Ft

80 000 Ft

89 000 Ft

98 000 Ft

29 000 Ft

C. része a költségeknek – gyakorlati oktatás:
A gyakorlati oktatás a szkipper tréning tematikája szerint az 51 lábas Odysseus iskolahajóra szervezzük. A
hajózási alaptréning 8 napos, az ennél hosszabb túrák a kikötői manőverek idejével hosszabb. A
részvételi díj a kabinok komfort fokozata szerint a következő:
III. oszt. kabinban 70€/nap +ÁFA
II. oszt. kabinban: 90€/nap +ÁFA
I. oszt. kabinban: 100€/nap +ÁFA
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Összesen, vizsgadíjakkal és ÁFA‐val:
hajózási tanfolyam:
162,730 Ft (orvosi alkalmassági vizsgálattal
rádiós tanfolyam:
70 000 Ft
hajózás minimum:
220 472 Ft
8 napos, orrkabinban és 310Ft/€ áron
Hatósági vizsgadíj:
Szkipper vizsga:
60 000 Ft
Rádiós vizsga:
29 000 Ft
Összesen: 542 202Ft = 1 749€. (kedvezmények nélkül)

Ezért az összegért :
•
•
•
•

megtanulhat hajózni a tengeren annyira, hogy biztonságosan elvihesse magával a családját és a
barátait
8 napos nagyon intenzív hajózási gyakorlati képzésben vesz részt, ahol lehajózunk legalább 500
mérföldet (926 km), ebből legalább 60 mérföldet éjszaka
kap egy olyan nemzetközi, fényképes hajózás képesítést, amelyet a világon mindenütt elfogadnak
kap egy nemzetközi fényképes rádiós képesítést, amelyet a világon mindenütt elfogadnak

Ha nem riasztottam el a követelményekkel és a költségekkel és részt kíván venni a tanfolyamunkon, akkor
a Megállapodást kérem töltse ki, adja meg a számlázásai adatokat és jelezze átutalással vagy
személyesen, készpénzben szeretne fizetni.
Amennyiben még lennének kérdései, keressen nyugodtan minket.

2016. augusztus 21.

Vass Tibor
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