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Az ICAO Technikai Utasítása (Technical Instructions) megköveteli, hogy az alap és ismeretfelújító veszélyes áru
szabályzatok oktató programjai a következő csoportok számára készüljenek:
•
•
•
•
•
•
•

Légitársaságok.
Földi kiszolgáló cégek, melyek a légitársaság nevében eljárnak a veszélyes áru átvételekor,
kezelésekor, ki- és berakodás során, tranzitálás folyamán, és egyéb áru és postakezelési, raktározási
művelet során.
Földi kiszolgáló cégek, akik a légitársaság nevében eljárnak különböző reptereken az utasok
szállításával kapcsolatos tevékenységek során.
Ügynökök, akik nem a repülőtéren, de a légitársaság nevében végzik az utas kezelési eljárásokat.
Cargoval foglalkozó ügynökök.
Veszélyes áruk feladói, csomagolói, valamint mindazon személyek, akik átvállalják a felelősséget a
feladótól.
Biztonsági átvilágító személyzet, akik az utasok poggyászát, a cargos és postai küldeményeket
ellenőrzik.

A képzésekre vonatkozó követelményeket az IATA-DGR 1.5 fejezetében tartalmazza.
Az alapképesítést megszerzését követően az ismeretfelújító képzést az előző tanfolyam elvégzése utáni 24
hónapon belül kell elvégezni, hogy biztosítva legyen a tudás szinten tartása, hacsak az illetékes hatóság rövidebb
határidőt meg nem állapít. A tanfolyam elvégzésekor vizsgának kell igazolnia a szabályok értelmezésének
elsajátítását, sikeres vizsga igazolására tanúsítvány kerül kiadásra.
Az oktatásra kötelezett munkakörökben alkalmazott személyek érvényes IATA DGR tanúsítvány hiányában nem
végezhetnek munkát.
A képzési rendszerünk a Hatósági, IATA valamit a FIATA-MSZLSZSZ követelményeinek megfelelő.
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Az IATA - DGR kategóriák célcsoportjai

www.hvesz.hu

1. kategória:

Feladók és azok a személyek, akik átvállalják a feladó
felelősségét, beleértve a légitársasági alkalmazottakat,
akik feladóként szerepelnek, pl a Company Material
(COMAT) feladásakor.

2. kategória:

Csomagolók.

3. kategória:

Veszélyes áru szállításában részt vevő ügynökök.

4. kategória:

Cargo és posta küldemények szállításában részt vevő
ügynökök, akik veszélyes áru szállítással nem foglalkoznak

5. kategória:

Cargo és posta küldemények kezelésében, raktározásában
résztvevő ügynökök.

6. kategória:

Légitársasági alkalmazottak, földi kiszolgáló cégek
alkalmazottai, akik a veszélyes árukat légi szállításra
átveszik.

7. kategória:

Légitársasági alkalmazottak, földi kiszolgáló cégek
alkalmazottai, akik áruátvétellel foglalkoznak, de veszélyes
áruval nem.

8. kategória:

Légitársaság és földi kiszolgáló cégek alkalmazottai, akik
cargo, posta küldemények és poggyász kezelésével,
raktározásával és rakodásával foglalkoznak.

9. kategória:

Utaskezelő személyzet.

10. kategória:

Pilóta személyzet és rakodás tervezést végző személyzet.

11. kategória:

Légiutas kísérő személyzet.

12. kategória:

Biztonsági szolgálatok, akik az utasok és poggyászaik, a cargo és posta küldemények
biztonsági átvilágítását végzik, őket felügyelik, vagy részt vesznek a biztonsági feladatok
ellátásában.
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Oktatási követelmények
Az oktatás arra szolgál, hogy a hallgatók megértsék az ICAO Technikai Utasítások filozófiáját és követelményeit.
Az oktatás a következő három elemből tevődik össze:
•
•
•

Általános ismerkedés a tananyaggal,
Munkakörre specializált oktatás,
Vészhelyzeti eljárások oktatása.

Az oktatásokat az azonos munkakört betöltő szolgálatok számára szervezett csoportokban külön-külön kell
lebonyolítani. Az ismeretfelújító tanfolyamon nem vehet részt alap tanfolyamra beiskolázott résztvevő.
A résztvevőknek a veszélyes áru szabályzatok oktatáshoz előtanulmányra nincsen szükségük.

Csoportok létszáma
Az egyes csoportok létszáma ne haladja meg a 20 főt, hogy az oktatónak lehetősége legyen az egyes résztvevőkre
megfelelő figyelmet fordítani.
Az IATA 6-os kategóriában már 1 fő jelentkezésével indítjuk a meghirdetett tanfolyamainkat.
A meghirdetett időpontokon kívül, megfelelő létszám esetén egyedi igények szerint is indítunk tanfolyamot.

Vizsga követelmények, tanúsítvány
Az egyes csoportok részére készített írásos tananyag és az oktatás során használt gyakorlatok segítik a tananyag
megértését és elsajátítását.
A résztvevők a képzés során folyamatosan szóban adnak számot ismereteikről. A képzés írásbeli záróvizsgával
fejeződik be.
Tartalma: Eligazodási és alkalmazási készség a vonatkozó jogszabályok, rendszer elemek tekintetében.
Résztvevő vizsgára bocsátható, ha nem lépte túl a megengedett hiányzást. A megengedett hiányzás mértéke: 0 %.
A sikeres vizsga feltétele, hogy az írásbeli vizsgán kiosztott tesztet, kifejtős feladatokat legalább megfelelt
eredménnyel megírja.
Minősítési és követelményszintek: Nem megfelelt (0-79%), Megfelelt (80-90%), Kiváló (91-100%),
Sikertelen teljesítés követelménye: Záróvizsga újraírása egyszeri lehetőséggel.
Amennyiben a résztvevő sikeres vizsgát tett, az ezt igazoló nemzetközileg elfogadott tanúsítvány kerül
kiállításra.
Amennyiben valaki az előző tanúsítvány lejárati ideje előtt 3 hónapon belül végzi el az újabb tanfolyamot, és
sikeres vizsgát tesz, az új tanúsítvány lejárati ideje az eredeti tanúsítvány lejárati idejétől kerül meghosszabbításra.
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A Tanfolyam időtartama
IATA-DGR 6 kategória Alaptanfolyam: 5 nap.
IATA-DGR 6. kategória Ismeretfelújító tanfolyam: 3 nap.
A többi kategóriában kérje tanfolyamszervezőnkkel részletes tájékoztatóját.

A tanfolyam helyszíne
Az oktatási alapbázisunk: Airport Hotel H-2220 Vecsés Lőrinci út. 130/A (oktatótermek)

Megközelítés:

Airport Hotel Budapest**** GPS koordinátái:
N47° 24' 53" E019° 14' 39"
2220 Vecsés Lõrinci u. 130/a
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Tanfolyami díjak

IATA - DGR 59.
Tanfolyam
megnevezés

Időtartam
/duration

IATA-DGR Cat:6

www.hvesz.hu

Tanfolyam /
Vizsga /
course
examination
costs
fee
díja / fő
díja / fő

Pótvizsga /
Könyv+CD
second
Könyv (angol
examination
(angol vagy
vagy német
fee díja / fő
német
nyelven)
nyelven)

Alap / Basic /

5 nap /40
óra/

820 EUR

190 EUR

240 EUR

Megújító /Refresher /

3 nap/ 24
óra/

480 EUR

160 EUR

210 EUR

Korrepetálás
/Coaching /

Igény szerint

52 EUR
/ óra / fő

-

-

329 EUR
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