
Eljárás/tevékenység Feltételek Megoldás Költség 

Uniós hajós szolgálati 
könyv (HSZK) kiadása 

1. változat:  
Jóváhagyott képzésben 
tett vizsga igazolása,  
vagy    

A CESNI 2021-I-1 számú határozata 
szerint megtartott jóváhagyott képzés 
elvégzéséről, és az ez utáni vizsgáról 
szóló igazolás bemutatása. 

  

  Alap biztonsági kompetencia vizsga: vizsgadíj: 8000 Ft 

A HSZK tulajdonosát 
jogosítja 
munkavégzésre belvízi 
hajón. 

Erre a Vizsgaközpont elméleti vizsga 
keretében lehetőséget biztosít minden 
hónap első és harmadik csütörtökén. A 
vizsgakérdések a KAV honlapján 
elérhetők. 

  

2. változat: 
A Vizsgaközpontnál tett 
alap biztonsági 
kompetencia szóbeli 
vizsga. 

• A vizsgára a hajós szolgálati könyv 
kiállításának kérelmezésekor, de 
legkésőbb a vizsga napja előtt 5 
munkanappal lehet jelentkezni a 
Vizsgaközponthoz benyújtott, kitöltött 
és aláírt HSZK igénylő adatlapon;  

• A vizsgajelentkezés elfogadásához 
hiánytalan HSZK igénylési 
dokumentáció és a vizsgadíj 
befizetésének igazolása is 
szükséges;  

• A vizsgára egyénileg is fel lehet 
készülni. 

  

A HSZK kiállításának kérelméhez az 
alábbi dokumentumok benyújtása 
szükséges: 

  

• az előző hajós szolgálati könyv (csere 
esetén) 

  

• az egészségi alkalmasság igazolása jogosult orvosok díja: 
7-15.000 Ft 

• 2 db szabványos méretű, színes 
igazolványkép 

kb. 1.500 Ft 

Gyakornok képesítés 
bejegyzésének feltétele 

• Legalább a 16. életév 
betöltése és  

• alap biztonsági vizsga 
kompetenciából,  

• vagy 

• az eljárási díj befizetésének igazolása kiállítás díja: 7.000 Ft  

• a szolgálati könyv térítési díj 
befizetésének igazolása 

HSZK ára: 4.000 Ft 

Az első szolgálati könyv kérelmezésekor 
az alap biztonsági kompetenciák 
megszerzésének igazolása vagy  

  

a HSZK kérelem adatlapján az alap 
biztonsági kompetencia vizsgára való 
jelentkezés benyújtása 

  

a HSZK-ba bejegyzendő hajózási 
képesítések meglétének igazolása. 

bejegyzés díja:  
1.000 Ft 

A HSZK tartalmazza a 
tulajdonos személyes, 
egészségügyi és 
szolgálati adatait, 
képesítéseit, 
behajózásait, megtett 
útjait és ezek hatósági 
igazolásait. 

Tanulómatróz képesítés 
bejegyzés feltétele  

• 15 életév betöltése és  

• a tanuló olyan 
képzőszervvel aláírt 
képzési szerződése, 
amely jóváhagyott 
képzési programmal 
rendelkezik, és amely 
annak teljesítését írja 
elő.   

----------------------------------- 
A képesítéseket a 
Vizsgaközpont jegyzi be 
a hajós szolgálati 
könyvbe. 

érvényes személyazonosító okmány 
bemutatása. 

  

 


