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1. Matróz belvízi hajón  

  Betöltéshez iskolai végzettség nem szükséges 

Feltételek:  

 szakképesítés (matrózképzés igazolt elvégzése) 

 egészségügyi alkalmasság (hajóskönyv) 

Képességek, tulajdonságok 

 monotónia tűrés 

 logikus gondolkodás 

 kézügyesség 

 helyzetfelismerés 

 határozottság 

 erős fizikumú 

A matróz belvízi hajón úszólétesítményt irányít, rendkívüli eseményeket 
kezel: tisztán tartja az úszóművet, fedélzetet, elvégzi a szükséges 

műszakonkénti karbantartásokat. Rendszeres karbantartással üzemképes 

állapotban tartja a fedélzeti gépeket. Rozsdátlanítja és festi az 

úszólétesítmény acélszerkezetét. Javítja a különböző köteleket (fuxolás). 

Horgonyzási műveletet végez, kötélmanőverezési (gépnélküli) 

hajóműveleteket, zsilipelési műveletet, szolgálati csónakkal kisegítő 

munkát végez. 

Betartja a technológiai előírásokat, írásos és szóbeli utasításokat, a 

Hajózási Szabályzat vonatkozó előírásait, a Hajózási Munkák Biztonsági 

Szabályzatát. 

Kapcsolatot tart szóban, írásban, informatikai rendszereken keresztül. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betart. Fejleszti szakmai 

ismereteit, tudását. Ellátja a tűzriadó esetére meghatározott feladatait, a 
lékesedési riadó esetére meghatározott feladatait. 

 

Rendkívüli eseményről, veszélyforrásról tájékoztatja munkahelyi 

vezetőjét, munkatársait. 
 

Rendben tartja a tűzoltó rendszert és az eszközöket, a havaria-láda 

felszerelését. Lékesedést elhárít, szolgálati csónakkal vízbőlmentést 
végez, sérülés esetén elsősegélyt nyújt. 
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Általános hajózási feladatok során: ellenőrzi az úszólétesítményt, a 

fedélzeti és biztonsági berendezéseket, jelenti a hiányosságokat. Részt 
vesz az úszólétesítmény házi, vagy üzemi javításában. Ellátja feladatait a 

különböző hajóműveletekben. 

Indulásnál, érkezésnél kezeli a köteleket és egyéb eszközöket, részt vesz a 
hajózási kötelék összeállításában, közreműködik a különleges 

hajóműveletek végrehajtásában, őrszolgálatot ad. 

 

Ellenőrzi és biztosítja a rakterek árufogadásra való alkalmasságát, 

közreműködik a személyszállítási feladatok végrehajtásában, 

információval látja el az utasokat, segít a ki- és beszállásban. Betartatja a 
biztonsági előírásokat, előzékeny, udvarias magatartást tanúsít. Részt vesz 

a vendéglátásban. Figyelemmel kíséri az úszólétesítmény működéséhez 

szükséges készletet, jelenti a fogyást. Közreműködik a különféle készletek 

beszerzésében, a hulladékkezelésben.  

2. A képzés célja 

 

A képzés célja, hogy a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények 
hajózásra alkalmassága és megfelelőségének feltételeiről, az 

üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) 

KöViM rendelet mellékleteként kiadott „ Hajók és úszómunkagépek 

Szemleszabályzata” 23.02. cikk 2.2. pontjában meghatározott matróz 
képesítés megszerzésének elősegítése jóváhagyott tanfolyam keretein 

belül. 

 
A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek ismerjék meg a rájuk vonatkozó 

előírásokat, jogszabályokat, és tanfolyamon előadott legfontosabb 

ismeretek alkalmazásképes tudásának megszerzését elősegítse. 

 
Ennek megfelelően a résztvevők munkába állásuk előtt ismerjék meg, és 

sajátítsák el a matrózok legfontosabb feladataival, valamint legyenek 

tisztában a balesetmentes munkavégzés feltételeivel. Az elméleti 
felkészítés adjon megfelelőalapot a későbbi hajózási ismeretek 

megszerzéséhez, illetve a gyakorlati oktatás során megfelelő jártasságra 

tegyenek szert az alapvető hajós és kötélmunkák elvégzéséhez.  

 
A képzés jóváhagyott tematika alapján történik. A képzés menetéről 

képzési napló kerül vezetésre. Sikeres vizsga esetén –a mellékletben 

található formátumú - képzési- és vizsgaigazolás kerül kiadásra. 
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3. A képzés szervezése 

 

A résztvevők képzésen és a vizsgán való részt vételének feltételei: 

 

 betöltött 18. életkor 

 hajózásra való orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás, illetve 
orvosilag érvényes hajós szolgálati könyv 

 befizetett képzési- és vizsgadíj 
 

 

4. A képzőszerv 
 

Megnevezése: DMR Service Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhelye: 7143 Őcsény, Decsi utca 3. 

 

Cégjegyzék száma: Cg. 17-06-004722 

 

 Hajózási engedély száma: HE-10148-03 

 

Engedélyezett hajózási 

tevékenység megnevezése: 

Úszólétesítmény alakzatban való továbbítása, úszólétesítmény 

vízen egyéb célból való üzemeltetése (oktatás, kölcsönzés, 

bérbeadás) gazdasági céllal, Személyszállítás nem gazdasági 

céllal. 

 

5. A képzési- és vizsgahelyek felsorolása: 
 

Képzés helye: 

 

Képzés helye: DMR Service Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság székhelye 

Címe: 7143 Őcsény, Decsi utca 3. 

valamint, a Duna 1433 fkm-1560 fkm közötti területén, az alábbi kisgéphajókon. 

 

6. Az oktatásra használt kisgéphajók adatai 
 

Tulajdonos neve: Steiner Gábor 

 

Tulajdonos címe: 7143 Őcsény, Decsi utca 3. 

Kisgéphajó(k) 

nyilvántartási számai: 

H-21309 H-25213 

Főgép teljesítménye: 22,1 kW 45 kW 

Hossza: 4,86x1,85 méter 9,0 x3,0 méter 
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7. Az oktatók adatai: 
 

Neve/címe             Steiner Gábor (7143 Őcsény, Decsi utca 3.) 

Oktatott 

tantárgyak: 
 Jogszabályismeret (J) 

 Általános hajós szakmai ismeretek (ÁHSzI) 

 Elsősegélynyújtás, munka, környezet,- és tűzvédelem (EMKT) 

 Evezési gyakorlat, vízből mentés, (Gy) 

 

Neve/címe             Szamek László (Budapest,  

Oktatott 

tantárgyak: 
 Jogszabályismeret (J) 

 Általános hajós szakmai ismeretek (ÁHSzI) 

 Elsősegélynyújtás, munka, környezet,- és tűzvédelem (EMKT) 

 Evezési gyakorlat, vízből mentés, (Gy) 

 

 

8. Vizsgatárgyak, óraszámok 
 

Jogszabályismeret (J) 4 

Általános hajós szakmai ismeretek (ÁHSzI) 14 

Elsősegélynyújtás, munka, környezet,- és tűzvédelem (EMKT) 8 

Evezési gyakorlat, vízből mentés, (Gy) 14 

 

9. A vizsgabizottság tagjai 
 

A vizsgabizottság legalább két főből áll: a vizsgabizottság elnökéből és legalább egy tagból. 

A vizsgabizottság elnöke a képzőszerv hajózási üzemeltetője, tagja(i) a tanfolyam előadói, 

illetve a szakma jeles meghívott képviselői. 

 

10. A matróz vizsga, felmentések a vizsgatárgyak alól 
 

Az elméleti vizsgán a jelölt az oktatott tárgyakból két-két kérdést húz. A vizsgázó megfelelt a 

vizsgán, ha a kihúzott kérdések mindegyikére önállóan, vagy rávezető kérdések segítségével 

válaszol. A jelölt nem felelt meg, ha a kérdések bármelyikére még rávezető kérdések 

segítségével sem tudja kielégítően megválaszolni. 

 

A hajózási Szabályzat, és az elsősegélynyújtás vizsgaelemek alól a kedvtelési célú kishajó-

vezetői képesítéssel rendelkezők felmentést kaphatnak. A vizsgajegyzőkönyvet a tanfolyam 

szervezője a vizsga szervezője a vizsga időpontja előtt egy nappal lezárja A lezárt 

vizsgajegyzőkönyvet a vizsgabizottság nem módosíthatja.  

 

A vizsgajegyzőkönyvben a sikeres vizsga „M” betűvel, sikertelen vizsga „B” betűvel kerül 

jelölésre. Aki több tárgyból tesz sikertelen vizsgát, az csak a teljes vizsga megismétlésével 

vizsgázhat újból. Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki minden elméleti tárgyból 

sikeresen levizsgázott. A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható. 

 

Az a jelölt, aki a vizsgán nem jelent meg, és távolmaradását egy munkanappal a vizsga 

időpontja előtt nem jelzi, csak megismételt vizsgát tehet. 
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Azt a jelöltet, aki a vizsgán nem megfelelő állapotban jelent meg a vizsgabizottság a vizsgától 

eltiltja. 

 

A gyakorlati vizsga evezési vizsgaeleméből a jelölt nem felelt meg, ha a kitérési szabályokat 

megsértette, illetve ha a vízből mentési műveletet nem szakszerűen hajtja végre, vagy ha a 

gyakorlati elemekből 75% alatt teljesít. 

 

Amennyiben ismételt vizsgára kerül sor, abban az esetben a vizsgázó köteles megtéríteni 

annak megszervezésének és lebonyolításának rá eső költségeit, melytől a képzőszer 

eltekinthet. 

 

Sikeres vizsga esetén a képzőszerv „Képzés és vizsgaigazolást” állít ki. Több példányt is 

kiállíthat a vizsgázó részére, amennyiben annak a költségét a vizsgázó fedezi. 

 

 

11. A képzés tematikája 
 

A képzés a mellékletben található tematika alapján történik. 

 

12. Oktatási segédanyagok listája 
 

Címe Szerzője 

39/2003 (06.13) GKM rendelet mellékletét képező Hajózási 

Szabályzat 

Közlönykiadó 

15/2001.(IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről  Közlönykiadó 

13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet (Szemleszabályzat)  Közlönykiadó 

26/2002.(XI.29.) GKM rendelet a hajós és tengerész szolgálati 

könyvről  

Közlönykiadó 

2/1982.( II.22.) KPM rendelet a veszélyes áruk nemzetközi 

belvízi szállításáról szóló szabályzatáról 

Közlönykiadó 
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