
1) Milyen képesítésű személyzet kell a személyhajókon? 
 a szokványos - hajóvezető, matróz - on kívül, amely képesítésekkel természetesen 
rendelkezhetnek a szokványos képesítésűek, hiszen ezek kiegészítő képesítések: 
 
13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet (népszerű nevén a Szemleszabályzat) 23.12.1 cikk 
Személyhajók képesített biztonsági személyzetére vonatkozó előírások 
Személyhajón – az átkelésében vagy révközlekedésben részt vevő személyhajók 
kivételével – utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések 
végrehajtása érdekében a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként 
szolgálatot teljesítő következő képesítésű biztonsági személyeknek kell a hajón 
tartózkodnia: 
a) termes személyhajón menetben utasok szállítása közben 
aa) 250 fő utasbefogadó képességig 1 fő személyhajózási szakértő és 1 fő 
elsősegélynyújtó; 
ab) 250-nél magasabb utasbefogadó képesség esetén 1 fő személyhajózási szakértő és 
2 fő elsősegélynyújtó; 
ac) 75 főt meg nem haladó utasbefogadó képességű hajón a személyhajózási szakértői 
és az elsősegélynyújtó szolgálatot összevontan egy személy is elláthatja; 
b) kabinos személyhajón menetben utasok szállítása közben 
ba) 100 db fekhelyig 1 fő személyhajózási szakértő, 1 fő elsősegélynyújtó, 2 fő 
légzőkészülék-kezelő; 
bb) 100-nál több fekhely esetén 1 fő személyhajózási szakértő, 2 fő elsősegélynyújtó, 2 
fő légzőkészülék-kezelő; 
c) vesztegléskor – ha a hajón utasok tartózkodnak – a hajó biztonsági személyzetének 
összetétele az a) pont aa) alpontjában, illetve a b) pont ba) alpontjában foglaltaknak 
feleljen meg úgy, hogy a személyhajózási szakértői és az elsősegélynyújtó szolgálatot 
egy és ugyanazon személy is elláthatja. A személyhajózási szakértői, az 
elsősegélynyújtó, és a légzőkészülék-kezelői szolgálatot nem láthatja el egy és 
ugyanazon személy." 
 
2) Mi írja elő, hogy ezeket meg kell újítani? 
15/2001.(IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről:  
2. melléklet III. fejezet: 
"17. A személyhajózási szakértői képesítés megszerzésének és megtartásának 
feltételei: 
a) betöltött 21. életév, 
b) személyhajón töltött fedélzeti szolgálatban megszerzett kellő gyakorlat, 
c) igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv személyhajózási szakértő képzésén, 
d) a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és 
e) öt évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról 
szóló igazolás. 
 
18. Az elsősegélynyújtó képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei: 
a) betöltött 17. életév, 
b) igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv elsősegélynyújtó képzésén, 
c) a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és 



d) három évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról 
szóló igazolás." 
 
12/2022.(IV.14.) ITM rendelet a hivatásos hajósok képesítéseiről: 

"3. § (4) A személyhajózási szakértői és a cseppfolyósított földgázzal foglalkozó 
szakértői tevékenységet (a továbbiakban együtt: különleges műveletek) uniós képesítő 
bizonyítvánnyal, vagy a 7. § szerint elismert bizonyítvánnyal rendelkező természetes 
személyek végezhetik." 

"8.§ (4) A különleges műveletek végzéséhez szükséges uniós képesítő bizonyítvány öt 
évig hatályos." 

"10. § Az uniós képesítő bizonyítvány időbeli hatályának lejártakor, vagy azt 
megelőzően a vizsgaközpont a jogosult kérelmére megújítja a bizonyítványt, valamint az 
abban szereplő különleges engedélyeket, ha: 

a) a fedélzeti személyzet tagjai számára szükséges uniós képesítő bizonyítvány és a 4. 
§ d) pontjában meghatározottól eltérő különleges engedélyek esetében a 8. § (1) 
bekezdés a), c) és d) pontja szerinti dokumentumot benyújtották, valamint 

b) a 3. § (4) bekezdése szerinti különleges műveletek végzéséhez szükséges uniós 
képesítő bizonyítvány esetében a 8. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti 
dokumentumot benyújtották és a sikeres vizsgát igazolják." 

"7. melléklet a 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelethez 
A SZEMÉLYHAJÓZÁSI SZAKÉRTŐI KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
KOMPETENCIÁKRA ÉS VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

1. A személyhajózási szakértői képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei 

1.1. A személyhajózási szakértői képesítő bizonyítvány kérelemre annak állítható ki első 
alkalommal, aki: 

1.1.1. legalább 18. életévét betöltötte; 

1.1.2. legalább 6 havi nagyhajón, vagy személyhajón szerzett hajózási gyakorlattal 
rendelkezik; 

1.1.3. a személyhajózási szakértők tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan e 
mellékletben előírt követelményeknek megfelel; és 

1.1.4. az 1.1.3. alpontban foglalt követelménynek való megfelelést a hajózási hatóság 
által jóváhagyott képzés keretében vagy a hajózási vizsgaközpontnál tett vizsgával 
igazolja. 



1.2. A személyhajózási szakértői képesítő bizonyítvány megújítását kérelmező személy 
új hatósági vizsgát tesz le a vizsgaközpontnál, vagy új - a hajózási hatóság által - 
jóváhagyott képzési programot végez el a 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint." 

 
 


