A tengerre vezető út a belvízi képesítés megszerzésével kezdődik, ha esetleg úgy dönt, hogy elindul ezen
az úton és még nem rendelkezik vele, akkor igény szerint vitorlás iskola ajánlásában szívesen segítünk,
de belvízi oktatással mi nem foglalkozunk.
A kapitányi kurzus a magyar hatósági rendszerben a nemzetközi coastal skipper certificate-el kezdődik
ez magyarul a III. osztályú (12 tmf-es) tengeri kedvtelési célú vizsga. Ez a partmenti hajózásra készíti fel a
vizsgázókat.
A következő lépés a nemzetközi offshore skipper certificate ez a magyar II. osztályú, 200 tmf-es vizsga,
amely az óceán átkeléshez szükséges ismereteket tartalmazza.
Ez után csak hajózási gyakorlat igazolására van szükség (1500 tmf, ebből min 300 tmf éjszaka) és vizsga
nélkül meg lehet kapni a nemzetközi Ocean Master (I. osztályú, korlátozás nélküli) képesítést.
A Magyar Jacht Akadémia Oktatási és Szolgáltató kft (a továbbiakban: MJA) akkreditált képző szervként a hajózási képesítésekről szóló
15/2001. (IV. 27.) KöViM-rendelet (a továbbiakban: Képesítési rendelet) szerint szervezi az oktatási tevékenységét. A kedvtelési célú III.
osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez a TO/KKF/004/2005. regisztrációs számon jóváhagyott elméleti tanfolyamot és
az azt folytató gyakorlati képzést (Skipper Tréning) indít. A két oktatási forma elválaszthatatlan szerves egységet alkot, mivel ez a hatósági
vizsgáztatás jogszabályi feltétele.

A Coastal Skipper képesítés összesen költsége, vizsgadíjakkal és ÁFA-val:
1. hajózási tanfolyam:
2. tananyag:
3. orvosi vizsgálat:
4. hatósági vizsga:
5. rádiós tanfolyam:
6. tananyag:
7. hatósági rádiós vizsga:
8. hajózás minimum:
9. Összesen bruttó:

Ezért az összegért :

150.000 Ft
29 000 Ft
8.000 Ft
60 000 Ft
66 000Ft - 80 000Ft között, a szezontól függően
16 000 Ft
29 000 Ft
225 000 Ft
8 napos, orrkabinban , 813€/fő és 308 Ft/€
583 000 Ft = 1 892 €. (kedvezmények nélkül)

•
•
•
•

megtanulhat hajózni a tengeren annyira, hogy biztonságosan elvihesse magával a családját és a
barátait
kap egy nemzetközi Coastal Skipper, hajózás képesítést
kap egy nemzetközi GMDSS/SRC rádiós képesítést
8 napos nagyon intenzív hajózási gyakorlati képzésben vesz részt, ahol lehajózunk legalább 500
mérföldet (926 km), ebből legalább 60 mérföldet éjszaka

Kedvezményeink az elméleti tanfolyami díjból:
•
•
•
•
•

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!

Kedvezmény a gyakorlati képzés díjából:
•

Korai foglalási kedvezmény 10% az oktató túrák árából, a tanfolyam kezdetétől számított 30 naptári
napon belül kifizetett részvételi díjból.

RÉSZLETEK
Bővebb felvilágosítást az alábbiakban részleteznék Önnek ( ha nem minden részlet teljesen érthető,
nyugodtan hívjon fel, leírva elég bonyolultnak tűnhet a képzés menete) illetve a mellékletben megtalálja
a legfontosabb tájékoztatóinkat, többek között a legközelebb induló 12 tmf-es képzésünk órarendjét.
Az oktatás és a hatósági vizsgáztatás is magyar nyelven folyik, a magyar Hajózási Hatóság állítja ki a kártya
formájú fényképes nemzetközi tengeri és rádiós jogosítványt.
2012 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 bemutatása ként két videó anyag linkjét küldöm:
www.tavoktatas.mja.hu/124/12-00.zip
www.tavoktatas.mja.hu/124/01-part1/01.zip
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.

