Kedves Érdeklődő!
A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó‐vezetői jogosítvány vizsgája két részből áll. A vizsgára való jelentkezés
akkreditált tanfolyam elvégzéséhez kötött.
Elméleti vizsga
Az elméleti vizsga két vizsgatárgyat foglal magában. Egyik a Hajózási Szabályzat a másik pedig a Hajózási
ismeretek. A vizsgákhoz tartozó összes kérdés és válasz elérhető az alábbi linken:
http://www.nkh.gov.hu/web/hajozasi‐foosztaly1/vizsgakerdesek
A sikeres elméleti vizsgához a tanfolyamon való odafigyelés mellett otthoni tanulásra is szükség van!
Ehhez a tesztvizsga.hu programot javaslom, ahol figyelemmel tudom követni a haladást és vizsgaszimulációkkal
ellenőrizhető az aktuális tudásszint. A regisztráció menetéről igény esetén részletes leírást adok.
A vizsgán mindkét tantárgyból 20 kérdést tesznek fel számítógépen, ahol a sikeres vizsgához minimum 15
kérdésre helyesen kell válaszolni. Minden kérdés 1 pontot ér.
Hajózási Szabályzat
1419 kérdést tartalmaz az adatbázis. Sok kérdés hasonló tudásra kérdez rá. Nem megijedni kell a sok kérdéstől,
hanem a tanfolyam során megszerzett alaptudással jól tematizálni.
Hajózási ismeretek
528 kérdést tartalmaz az adatbázis. Alapvetően jó és hasznos kérdések, amelyekre a gyakorlat során is szükség
lesz. Ezen kívül könnyebb egészségügyi és tűzoltási kérdéseket tartalmaz. A gyakorlati oktatás során nézzük át
az összes kérdést, mert így sokkal jobban rögzül az adott anyag. Ez a rész kevesebb otthoni tanulást igényel.
Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga Balatonmáriafürdőn történik azzal a hajóval, amellyel az oktatás is folyik. A vizsga folyamán
nem csak az aktuális kormányos vizsgázik, hanem a teljes legénység is. Mindenkinek kötelező kormányoznia. A
vizsgafeladatok begyakorlása mellett a gyakorlati oktatás során arra törekszem, hogy használható vitorlás
tudást szerezzenek a tanulók. Ezért sok kikötői feladatot is végzünk, továbbá életszerű helyzeteket gyakorlunk.
Kisgéphajó vezetői képzés
Lehetőség van kisgéphajó vezetői képesítés megszerzésére is. Plusz egy elméleti és egy gyakorlati vizsgára van
ebben az esetben szükség. A kiegészítő tanfolyam ára: 20.000 Ft.

Jelentkezés
A következő oldalon kezdődő két oldalas „Megállapodást” kinyomtatva és aláírva kérem eljuttatni. Scannelve
emailben gathy@bmvi.hu, vagy postán Gáthy Gergely 8647 Balatonmáriafürdő Köztársaság utca 2.
A vizsgára való jelentkezéshez szükséges, hogy egy fájlba scannelve elküldje a hallgató a lakcímkártyáját,
személyi igazolványát, 8 általános iskola elvégzését igazoló dokumentumot, orvosi igazolását, jelentkezési
lapját, vizsgadíj átutalását igazoló dokumentumot. A felsorolt iratokat a vizsga előtt legalább 6 munkanappal
kérem elküldeni.
Vizsgadíjak: 6000 Ft Hajózási Szabályzat, 6000 Ft Hajózási ismeretek, 18000 Ft gyakorlati vizsga, 13000 Ft
okmány kiállításának díja, kb. 3000 Ft hatósági kiszállási díj.

Megállapodás
Amely létrejött Gáthy Gergely e.v.(Adószám:68245768134, Nyilvántartási szám: 51465775)
– (8647 Balatonmáriafürdő Köztársaság utca 2.) mint tanfolyamszervező-oktató és

mint tanfolyamhallgató-tanuló között.

Gáthy Gergely e.v., mint tanfolyamszervező-oktató az alábbiakat vállalja:
1. A tanulót elméleti-gyakorlati képzésben részesíti, előzetesen kidolgozott tematika
alapján.
2. Az oktatást olyan tematika szerint végzi, melynek anyaga és óraszáma elegendő
ismeretanyagot biztosít a belvízi sport és kedvtelési célú vitorlás kishajó illetve
kisgéphajó vezetési alapismeretek megszerzéséhez.
3. A tanuló által kitöltött érvényes orvosi igazolással ellátott jelentkezési lapot a
vizsgabizottsághoz eljuttatja.
4. A tanfolyam idejére tananyagot, oktatóhajót, oktatót és helyiséget biztosít.
5. Felelősséggel tartozik az oktatási órák (elmélet és gyakorlat) ideje alatt a tanuló
személyi biztonságáért.
6. A gyakorlati oktatás helye: Balatonmáriafürdő kikötő (‐/19/C/D/A/‐/046‐00)
7. A tanfolyam időtartalma 5 nap (hétfőtől péntekig)
8. A képzőszerv minden tanfolyamhallgatónak az első gyakorlati vizsgalehetőséget
térítésmentesen biztosítja. Ha esetleg javító vagy ismétlő vizsgára kerül sor a vizsgázó
minden alkalommal 5000 Ft/fő/alkalom díjat fizet a képzőszervnek.
A tanfolyamhallgató tanuló az alábbiakat vállalja:
1. A nyomtatványokat átolvassa, helyesen kitölti, a vizsgadíjat a hatóság
számlaszámára időben átutalja, majd a kitöltött nyomtatványokat a Vitorlás Iskola
címére megküldi, vagy személyesen átadja.
2. A tanfolyam előlegét (10000 Ft) az M7 Takarék Banknál vezetett 6690004511015637 számú számlaszámra elutalja.
3. A tanfolyamra való beérkezés napján a tanfolyami díj hátralékát megfizeti.

4. A tanfolyamra való beérkezés pontos idejét a saját és a többi tanuló érdekében
betartja, az oktatásokon aktívan részt vesz.
5. Saját tudása és a sikeres vizsga érdekében a tőle telhető maximumot nyújtja, az
oktatási órákon túl egyéni tanulással készül.
6. Gyakorlati oktatásokon az oktató utasításainak eleget tesz.
7. A tanfolyamon és a vizsgán okozott károkért anyagilag felel. (oktatási segédanyag,
hajó, kisgéphajó)
8. Sikertelen vizsga esetén a Vitorlás Iskola és az oktató felé semmiféle kártérítési
igényt nem támaszt.
9. Tudomásul veszi, hogy a tanfolyam óráiról nem hiányozhat, vagy pótórákat vesz a
hiányzott órákból. Ellenkező esetben nem kaphat képzési igazolást.
10. A tanfolyam megkezdésének első napja előtt 5 munkanappal vagy azelőtt egy
másik tanfolyamra átjelentkezhet. Egyéb esetekben a Vitorlás Iskola döntése, hogy a
befizetett összeget visszautalja-e.
11. Ha esetleg javító vagy ismétlő gyakorlati vizsgára kerül sor, a vizsgázó minden
alkalommal 5000 Ft/fő/alkalom díjat fizet a képzőszervnek.
12. A gyakorlati vizsgára való kiszállás költségét a vizsgára jelentkezett hallgatók
egyenlő arányban térítik meg.

A tanfolyamszervező-oktató és a tanfolyamhallgató-tanuló egyetértésben kijelentik, hogy a
tanfolyam díja csak az elméleti és gyakorlati oktatások díját és azok járulékos költségeit
tartalmazzák.
Az étkezés és szállás díjakat a tanfolyamhallgató-tanulónak külön kell rendeznie. Jelen
megállapodás az aláírással és a tanfolyamdíj előlegének a szervezőhöz történő beérkezésével
lép életbe.
A tanfolyamszervező és a tanfolyamhallgató közösen kijelentik, hogy a jelen megállapodásból
eredő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Per esetén pedig a Marcali Járásbíróság
illetékességét kötik ki.
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