Képzési jóváhagyás száma :
HF/NS/A/875/1/2011.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Aktuális tanfolyamdíjaink ITT találhatók
Tanfolyamdíjaink tartalmazzák:
o az elméleti és gyakorlati oktatás díját;
o a hajóhasználatot;
o a tanfolyam időtartamára biztosított oktatási anyagok használati díját;
o az oktató- és vizsga helység bérleti díját;
o a Nemzeti Közlekedési Hatóság Vizsgabizottságának kiszállási díját.
Hajózási képesítés, a képesítés megszerzésének feltételei
o Kishajó vezetéséhez a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben (továbbiakban: Kr.) meghatározottak szerint
hajózási képesítés (a továbbiakban: képesítés) szükséges.
o Kishajó-vezetői képesítés megszerzésének előfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, továbbá a betöltött 18.
életév.
o A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni.
Képzés és felkészülés hajózási képesítő vizsgára
o A kishajó-vezetői vizsgára történő felkészülés csak jóváhagyott képzés keretében történhet.
o A vizsgára felkészítő szervezett képzést a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyja jóvá.
A vizsgára bocsátás feltételei
A hatósági vizsgára bocsátást a vizsgabizottságot megbízó hajózási hatóságtól írásban kell kérni, melynek feltétele a
betöltött 18. életév.
A kérelemhez csatolni kell:
o az egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolást,
o a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy úszni tud,
o képzési igazolást,
o a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot,
o 2 darab színes igazolványképet papír alapú bizonyítvány kiállítása esetén.
Vizsga
o
o
o

o
o
o
o

A kishajó vezetői vizsga elméleti és gyakorlati ismeretek tanúsításához kötött, a gyakorlati vizsgára csak az
bocsátható, aki az elméleti vizsgán megfelelt.
A vízijármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem
bocsátható.
Akinek a vizsgáját legfeljebb két tantárgyból a vizsgabizottság eredménytelennek minősíti, e tantárgyakból
javítóvizsgára, azt a jelöltet pedig, akinek a vizsgáját kettőnél több tantárgyból minősíti eredménytelennek, az
érintett összes tantárgyból teendő vizsgájának megismétlésére (a továbbiakban: ismétlővizsga) utasítja.
Javítóvizsgát két alkalommal lehet tenni. A második sikertelen javítóvizsga után a vizsgabizottság a jelöltet
ismétlővizsgára utasítja.
Javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető.
Ismétlővizsga a sikertelen vizsgát követő legalább három hónap elteltével tehető.
A hatósági képesítő gyakorlati vizsgára, a vizsgaszabályzatban meghatározott típusú úszólétesítményt
jóváhagyott képzés esetén a képző szerv biztosítja.
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Mentesítések, felmentések
 A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható.


Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó- vagy vitorlás kishajó-vezetői képesítéssel már rendelkező jelöltnek a másik belvízi
kedvtelési célú képesítés (vitorlás kishajó- vagy kisgéphajó-vezető) megszerzésekor az elméleti vizsga keretében:
o hajózási szabályzat,
o hajóvezetéstan,
o hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia,
o hajóelmélet, a hajók szerkezete, felszerelése, építése és hajógéptan tantárgyakból; illetve
o gyakorlati vizsga keretében víziközlekedési alapismeretekből nem kell vizsgáznia.



Hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány alapján a jelölt kérelmére azokból a tantárgyakból kaphat
felmentést, amelyekből tanulmányai során a megszerzendő képesítéssel azonos vagy magasabb szinten vizsgát tett. A
kérelemhez csatolni kell a képesítő okmányt. Amennyiben a kérelem elbírálásához az okmány nem tartalmaz elegendő
információt, a beadványhoz vizsgajegyzőkönyvet, leckekönyvet vagy tantervet is mellékelni kell.



A belvízi kedvtelési célú hajóvezetői képesítést szerezni kívánó jelöltnek a Magyar Vöröskereszt által, a közúti
járművezetők elsősegély-nyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet szerint
szervezett elsősegély-nyújtási képzésen tett vizsgáról benyújtott igazolás alapján elsősegélynyújtás tantárgyból nem
kell vizsgáznia.

Vezetői jogosultság
 A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés legfeljebb 12 fő befogadó képességű, magányosan közlekedő
vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.
Kapcsolat
További információkkal örömmel állunk rendelkezésre alábbi elérhetőségeinken:
- emailben:
info@litkeysailing.hu
- telefonon:
Litkey Farkas:
+36 20 922 7461;
Nemes Attila:
+36 70 940 4255;
Pető Endre:
+36 30 931 7600;
- weboldalon:
www.litkeysailing.hu
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KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Litkey Vitorlásiskola (Litkey és Társa Kft.), mint képző szerv és a hallgatók kötelezettségei, valamint a képzésben való
részvétel feltételei:
1.

A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képzés elméleti és gyakorlati óraszáma 48 óra.

2.

Az elméleti oktatás helyszíne: Balatonkenese, Kikötő utca 2. Kenese Marina Port kikötőjében. A gyakorlati oktatás a
képző szerv által biztosított hajókon történik.

3.

A képző szerv:
-

4.

A képzés kezdetén átadja a képzés tematikáját és az elméleti felkészüléshez biztosított oktatási anyagokat,
A képzésben szakképzett előadót biztosít,
A képzés helyszínén biztosítja a megfelelő körülményeket a tanuláshoz,
A képzés helyszínén biztosítja a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges felszerelések és eszközök
használatát,
Elvégzi a hatósági vizsgához szükséges adminisztratív feladatokat, továbbá – ezen szerződés alapján – a
képzőszerv képviseli a hallgatót a hatóság előtt, vizsgaanyagok leadása, vizsgaidőpont kérése, vizsgára
lejelentés, okmányok kikérése, elvitele vonatkozásában,
A tanfolyam elvégzését követően képzési igazolást állít ki.
A képzésen az a hallgató vehet részt, aki előzetesen kiegyenlítette a képzés és a hatósági vizsga díját.

5. A képzésben szellemileg és fizikailag alkalmas állapotban lehet részt venni, ellenkező esetben a képző szerv
megtagadja a hallgató részvételét az alkalmas állapot beálltáig. Ilyen esetben a képzés díja nem követelhető vissza. Az
órák alatt a képzést zavaró eszközöket (pl. megszólaló mobiltelefon) használni nem szabad. Az óra anyagát hanghordozón,
vagy egyéb módón rögzíteni csak a képző szerv engedélyével lehetséges.
6. A képző szerv minden oktatója oktatási naplót vezet, melyben rögzíti a jelenlétet és az esetleges hiányzásokat. Ha a
hiányzás mértéke meghaladja az órák 20%-át, akkor a hallgató részére képzési igazolást a képzőszerv nem állít ki.
7. Ha a hallgató bármely - a képző szervnek fel nem róható - okból megszakítja a képzésben való részvételt, a képzés
díja nem követelhető vissza.
8. Ha a hallgató nem a képző szerv által szervezett gyakorlati vizsga helyszínén és időpontjában kíván részt venni az
abból származó minden költség a hallgatót terheli, amelyre vonatkozóan előzetes nyilatkozatot kér a képző szerv.
9. A képző szerv a hallgató kérésére - külön díj ellenében - biztosítja a pótvizsgára való felkészüléshez a hajókat a
felkészülés időigényének megfelelően.
Budapest, .......... év …................……………………. hó …………. nap

...............………………………................…………………
Hallgató

...................……………………………………………
Képző szerv vezetője
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