
ZOLTÁN GŐZÖS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY – HAJÓS AKADÉMIA 

 

 

Hajózási képesítési rendszerben történő előrehaladás összefoglaló 
feltételrendszere (2009. márciustól) – csak azok, amelyekkel Akadémiánk 

foglalkozik 
 

Képesítés neve Kor Gyakorlat idő követelmény Előírt 
utak** 

Képzési 
előfeltétel 

Képesítési, végzettségi előfeltétel (az általános 
iskolai végzettségen felül) 

tanuló-matróz 15 

  hajózási szakképző 
intézménnyel 
fennálló tanulói 
jogviszony vagy 
tanulószerződés, 
vagy részvétel olyan 
jóváhagyott hajós 
képzésben, amely a 
hajózási szakképző 
intézmény által 
kiadottal egyenértékű 
oklevél/bizonyítvány 
megszerzésére 
készít elő 

 

16  

matróz 

18 

  

 

olyan jóváhagyott hajós képzés sikeres elvégzése, amely a 
hajózási szakképző intézmény által kiadottal egyenértékű 
oklevél/bizonyítvány megszerzésére készít elő, vagy  
egy hajózási szakképző intézmény sikerrel letett záróvizsgája, 
vagy 
jóváhagyott hajós képzésben tett sikeres matrózvizsga 

19 

fedélzeti személyzet tagjaként teljesített  
legalább 3 éves hajózási idő, amiből  
• legalább 1 évet belvízi hajózásban és  
• 2 évet belvízi hajózásban vagy tengeri, part menti vagy 

halászati célú hajózásban kell eltölteni, amelyből 250 
tengeri hajózási nap számít egy év hajózási időnek. 

 

kormányos 18 2 év matrózként    

révész 18 6 havi fed. szolgálat  jóváhagyott 
képzés  

révész „A” 18 
12 hónap fedélzeti szolgálat 

 jóváhagyott 
képzés 

kormányos 
6 hónap motoros kompon  
6 hónap révészként, és 3 hónap motoros kompon révész 

úszómunkagép-vezető 18 
18 havi fedélzeti szolgálat, amelynek fele úszómunkagépen 

 jóváhagyott 
képzés 

szakképzésben szerzett bizonyítvány 
24 havi fedélzeti szolgálat  
36 havi fedélzeti szolgálat, amelynek fele úszómunkagépen  

kedvtelési célú kishajó-
vezető 18   jóváhagyott 

képzés  

szolgálati célú kishajó-
vezető 18 4 havi szolgálati célú kishajós gyakorlat 16 jóváhagyott 

képzés I. szintű vonalvizsga 

**tavak esetében nem utakat, hanem szolgálati időt ír elő a jogszabály (részletesen a vonalvizsgánál);  
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ZOLTÁN GŐZÖS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY – HAJÓS AKADÉMIA 

Képesítés neve Kor Gyakorlat idő követelmény* Előírt 
utak** 

Képzési 
előfeltétel 

Képesítési, végzettségi előfeltétel (az általános 
iskolai végzettségen felül) 

hivatásos kishajó-vezető 18 

12 hónap fedélzeti szolgálat 

16 jóváhagyott 
képzés 

szakképzésben szerzett bizonyítvány 
14 hónap fedélzeti szolgálat - 
4 hónap fedélzeti szolgálat kedvtelési célú kishajó-vezető 
12 havi szolgálati célú kishajó vezetése I. szintű vonalvizsga 

hivatásos  
kishajó-vezető „A” 18 

• 6 havi igazolt hivatásos kisgéphajó- és/vagy vitorlás 
kishajó-vezetői gyakorlat és  

• ezt követően teljesített  3 havi, legalább kormányos 
képesítéssel betölthető szolgálat 
ca) nagyhajón vagy 
cb) 12 főnél nagyobb utas-befogadóképességű  
kishajón. 

16 jóváhagyott 
képzés 

hivatásos kisgéphajó- és/vagy vitorlás 
kishajó-vezetői képesítés 

URH rádiótelefon kezelő 18 belvízi nagyhajón, kishajón, úszómunkagépen vagy 
kompon szerzett 6 havi fedélzeti gyakorlat    

Vonalvizsga  

18 

  

 

német vagy orosz nyelvből hajózási 
hatósági szakmai nyelvismeretet 
tanúsító vizsga, ha a jelölt nemzetközi 
forgalom számára megnyitott víziútra 
kíván vonalismereti vizsgát tenni 

I. szint (kishajó) 

 8 hegy- és 
8 völgy-
meneti út 
megtétele 

Balatonon 60 nap, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon 30 nap 
kormányosi vagy annál magasabb szintű fedélzeti szolgálat  

II. szint (nagyhajó, kivéve 
tengeri partmenti hajózási 
körzetre vonatkozó 
szabályok) 

 8 hegy- és 
8 völgy-
meneti út 
megtétele 

Balatonon 60 nap, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon 30 nap 
kormányosi vagy annál magasabb szintű fedélzeti szolgálat  

III. szint (nagyhajó) 
tengeri partmenti hajózási 
körzetre vonatkozó 
szabályokra is kiterjedően 

 8 hegy- és 
8 völgy-
meneti út 
megtétele 

Balatonon 60 nap, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon 30 nap 
kormányosi vagy annál magasabb szintű fedélzeti szolgálat  

radarhajós 18 
hajóvezetői képesítés birtokában legalább 
kormányosi szolgálatban töltött 8 havi hajózási 
gyakorlat. 

  
a megjelölt hajófajta (nagy-, illetve kishajó vagy 
komp) vezetésére jogosító képesítés 

*a vitorlás hajókra érvényes hivatásos képesítés megszerzésének speciális feltételeit a táblázat nem tartalmazza (érdeklődés esetén tájékoztatást adunk); 
**tavak esetében nem utakat, hanem szolgálati időt ír elő a jogszabály (részletesen a vonalvizsgánál);  
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ZOLTÁN GŐZÖS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY – HAJÓS AKADÉMIA 

Képesítés neve Kor Gyakorlat idő követelmény * Előírt 
utak ** 

Képzési 
előfeltétel 

Képesítési, végzettségi előfeltétel (az általános 
iskolai végzettségen felül) 

„C” kategóriás 
hajóvezető 21 

2 év (legalább) matróz szolgálatban eltöltött 
fedélzeti gyakorlat 

16 

jóváhagyott 
képzés 

belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 
II. szintű vonalvizsga 

18 hónap (legalább) matróz szolgálatban eltöltött 
fedélzeti gyakorlat 

 

• hajózási képzést nyújtó felsőoktatási 
intézményben szerzett oklevél  

• belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 
II. szintű vonalvizsga 

21 hónap (legalább) matróz szolgálatban eltöltött 
fedélzeti gyakorlat 

• érettségi bizonyítvány és hajózási 
szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány  

• belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 
II. szintű vonalvizsga 

„B” kategóriás 
hajóvezető 21 

4 év fedélzeti szolgálatban szerzett gyakorlat, 
amelyből legalább 2 évet matrózként vagy annál 
magasabb szintű szolgálatban kell teljesíteni 

16 jóváhagyott 
képzés 

belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 

II. szintű vonalvizsga 

2 év matróz és 1 évet kormányosi szolgálat belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 
II. szintű vonalvizsga 

2 év matrózként szerzett gyakorlat és 2 év tengeri 
fedélzeti vagy belvízi gépész szolgálat 

belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 

II. szintű vonalvizsga 
2 év matrózként – teljes egészében jóváhagyott 
képzés keretében - szerzett gyakorlat 

belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 
II. szintű vonalvizsga 

„A” kategóriás 
hajóvezető 21 

4 év fedélzeti szolgálatban szerzett gyakorlat, 
amelyből legalább 2 évet matrózként vagy annál 
magasabb szintű szolgálatban kell teljesíteni 

16 jóváhagyott 
képzés 

belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 

III. szintű vonalvizsga 

2 év matróz és 1 évet kormányosi szolgálat belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 
III. szintű vonalvizsga 

2 év matrózként szerzett gyakorlat és 2 év tengeri 
fedélzeti vagy belvízi gépész szolgálat 

belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 

III. szintű vonalvizsga 
2 év matrózként – teljes egészében jóváhagyott 
képzés keretében - szerzett gyakorlat 

belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés 
III. szintű vonalvizsga 

*a vitorlás hajókra érvényes hivatásos képesítés megszerzésének speciális feltételeit a táblázat nem tartalmazza (érdeklődés esetén tájékoztatást adunk); 
**tavak esetében nem utakat, hanem szolgálati időt ír elő a jogszabály (részletesen a vonalvizsgánál);  
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