
__________ K I S H A J Ó S   K É P Z É S E K __________ 
VÁLLALÁSI  FELTÉTELEI 

 
(Sport és kedvtelési vitorlás kishajó és kisgéphajó, valamint Hivatásos és szolgálati kisgéphajó, illetve Hivatásos vitorlás kishajó és kisgéphajó vezető tanfolyam) 

 
A képző szerv az alábbi képesítés megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati felkészítést vállalja: 
 

Sport és kedvtelési célú képesítése, kedvtelési célból, sportolásra, saját közérzet javítására 
(amivel a csajodat-pasidat hajózni viszed, horgászni, jet-skizni, wakebordozni vagy vizisízni mész) 

- Kisgéphajó-, valamint vitorlás-kishajó- vezető: 20 méter testhossz alatti, legfeljebb 12 fő befogadóképességű, magányosan 
közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító hajó vezetésére és gépi berendezésének kezelésére jogosít gépi 
(kisgéphajó), valamint vitorla (vitorlás kishajó) meghajtással. 

 
Professzionális kishajós képesítések, szolgálati feladatok ellátásához, vagy munkavégzéshez  
A vizsgákhoz igazolni kell, a rendeletben meghatározott szolgálatban töltött, utakat- és időket- Hajónapló és Hajós Szolgálati Könyv alapján. 

- Szolgálati célú kisgéphajó-vezető:  a képesítés azok számára ajánlott, akik szolgálati célból fognak kisgéphajót vezetni. 
Szolgálati célúnak a vízirendészet-határőrizeti, vám- és pénzügy-őri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, 
hajózási, vízügyi, valamint a vízi- a tűzoltási- a műszaki mentési és a honvédelmi célú hajóvezetés minősül. Kisgéphajónak a 20 
méter hajótesthossz alatti, gépi meghajtású hajót nevezzük. 
- Hivatásos kisgéphajó és vitorlás kishajó-vezető: a képesítés azok számára ajánlott, akik kishajót anyagi ellenszolgáltatás 
ellenében fognak vezetni. (oktató, skipper, vízitaxis, túravezető) 

 
A képzésre történő jelentkezés általános feltételei: 

- Betöltött 18. életév 
- Alapfokú iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány másolat) 
- Orvosi alkalmasság igazolása „Kishajó vezetésére, fedélzeti szolgálatra”  
- Kitöltött -Jelentkezési lap- hiánytalanul, személyazonosságot igazoló okmány alapján 
- Személyi igazolvány és lakcímkártya (külföldi esetén útlevél) másolata 
- Korábban megszerzett hajózási képesítés másolata vagy leadása (a felmentések miatt kell) 
- 2 db színes igazolványkép 

 
 További feltételek csak, a professzionális (szolgálati és hivatásos) képesítésekhez 

- Hajós szolgálati könyv (a HSZK.-hoz csak listán szereplő orvos igazolhat alkalmasságot) 
- Szolgálati idő igazolás (a HSZK.-ban, igazolva, a hajózási hatóság ellenjegyzésével) 
- Büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány, csak hivatásos képesítéshez) 

 
Amennyiben a jelentkezési feltételek valamelyike hiányzik és azt a hallgató 5 munkanappal  a meghirdetett vizsgaidőpont előtt a hajózási 
hatóságon, nem pótolja személyesen, akkor a képző szerv a hallgatót (vizsgára jelöltet), a vizsgára nem jelentheti le. 
 
A hatósági vizsgára bocsátás feltételei 
A képzés sikeres elvégzése, amelyről a képző szerv igazolást állít ki a hallgató részére. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. A sikeres 
elméleti vizsga előfeltétele a gyakorlati vizsgára bocsátásnak. A sikeres elméleti vizsga letétele után 18 hónap áll a hallgató rendelkezésére, 
hogy a gyakorlati vizsgáját is letegye. 
 
A hatósági vizsgára való felkészítés 
 1  Elméleti alaptárgyak és óraszámok, összesen minimum 26 óra 

1.1_ Általános tájékoztató          1 óra 
1.2_ Hajózási Szabályzat        11 óra 
1.3_ Hajóvezetéstan          4 óra 
1.4_ Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia        2 óra 
1.5_ Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan      2 óra 
1.6_ Elsősegélynyújtás, környezet- és tűz-védelmi ismeretek, vízbőlmentés     2 óra 
1.8_ Konzultáció, házi vizsga          4 óra 

2  Elméleti kiegészítő tantárgyak és óraszámok 
2.1_ Vitorlázás elmélete (csak vitorlás kishajó-vezetőknek)       6 óra 
2.2_ Jogi ismeretek           4 óra 
2.3_ Vállalkozási és kereskedelemi ismeretek, fuvarszervezés, személyszállítás, rakodástechnika   4 óra 
2.4_ Vonalismeret (alap óraszám)         4 óra 
2.5_ Szakmai nyelv (alap óraszám)         4 óra 

3 Gyakorlati vizsgára való felkészítés 
3.1_ Kisgéphajó (elindulás, kikötés, bójára állás, MOB.)       4 óra 
3.2_ Vitorlás kishajó (elindulás, kikötés, bójára állás, MOB)       8 óra 

 
Az elméleti és gyakorlati órák időtartama 55 perc. Amennyiben a hallgató hiányzik az órákról, akkor annak pótlásáról külön térítés ellenében 
(elmélet: 3.500,- Ft/óra, gyakorlat: 30.000,- Ft/ fél nap) a képző szervvel egyeztetett időpontban van lehetőség. 
 
Korábban megszerzett kishajós képesítés alapján, különbözeti vizsga vagy felmentés kérhető, amit a hallgatónak írásban és időben kell 
kezdeményeznie, a hatóságnál. Gyakorlati vizsga alól felmentés semmiképp sem adható. További felmentésekről érdeklődjön iskolánkban! 
 
A hallgatók a vizsgakérdésekről a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján (www.nkh.hu) tudnak tájékozódni.  A vizsgát követően a képesítő 
okmányt a hajózási hatóság állítja ki, és küldi meg a hallgató részére. 
 
Felügyeleti szerv:  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Képzési és Vizsgafelügyeleti osztály  

H- 1066 Budapest, Teréz krt. 62. Telefon: 06-1-4741-750  E-mail:  hajokui@nkh.gov.hu 

Jó felkészülést, sikeres vizsgát, sok vízen töltött kellemes percet és élményt!  Hagemann László iskolavezető 
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