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A tanfolyam 1x5 nap időtartamban, 8-19 óra között zajlik. Az elméleti és gyakorlati 
órák a mindenkori időjárási körülmények figyelembe vételével kerülnek megtartásra. 

Szolgálati célú kisgéphajó-vezető: a képesítés azok számára ajánlott, akik szolgálati célból 
fognak kishajót vezetni. Szolgálati célúnak a vízi-rendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, 
katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, vízi-, tűzoltási-, 
műszaki mentési, és a honvédelmi célú hajóvezetés minősül. Kisgéphajónak a 20 méter 
hajótesthossz alatti, maximum 12 fő befogadására alkalmas gépi meghajtású hajót nevezzük. 

Hivatásos kisgéphajó és vitorlás kishajó-vezető: a képesítés azok számára ajánlott, akik 
kishajót anyagi ellenszolgáltatás ellenében fognak vezetni. (például: oktatók, szkipperek, 
vízitaxizók) Kisgéphajónak a 20 méter hajótesthossz alatti, maximum 12 fő befogadására 
alkalmas, gépi meghajtású hajót, vitorlás kishajónak pedig a 20 méter hajótesthossz alatti, 
vitorlával meghajtott hajót nevezzük. 

A vizsgatárgyakból feleletválasztós teszt rendszerű számonkérés történik 2020. április 1-től. 
(Hajózási Szabályzat, Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia, Hajóvezetéstan IV. szint, 
Hajóelmélet, hajók építése és szerkezete, hajógéptan, Elsősegély-nyújtási, környezet-, és 
tűzvédelem, Jogi ismeretek és képesítési rendelet) 

Vonalismeret és vitorlázás elmélete tárgyakból megmarad a szóbeli számonkérés. 

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei 

– Betöltött 18. életév – Alapfokú iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány másolat) – 
Kishajó vezetésére szóló orvosi alkalmasság igazolása 
(https://www.nkh.gov.hu/documents/12060/41353/Medical+Practitioners+IWT+-
+Haj%C3%B3s-orvosi+lista+2020/ad3e5e9e-972d-4369-925d-
de127b312e5a?version=1.2&type=pdf) – Kitöltött jelentkezési lap 

– Személyi igazolvány bemutatása – Korábban megszerzett hajózási képesítés bemutatása 
és/vagy leadása (a felmentések miatt kell) 

– Hajós szolgálati könyv 

– Szolgálati idő igazolás (hajózási hatóság által leigazolva a Hajóskönyvben) 

– Büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány, szolgálati kishajó-vezető esetében 
nem kell) 

– 2 db színes igazolványkép 

Ha a feltételek valamelyike hiányzik, és azt a tanuló a vizsga előtt 5 munkanappal nem 
pótolja, akkor az iskola a jelöltet az elméleti vizsgára nem jelentheti le. Vizsgára bocsátás 
feltétele a tanfolyam elvégzése. Erről a képzőszerv igazolást állít ki a hallgató részére. A 
vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. Sikeres elméleti vizsga előfeltétele a gyakorlati 
vizsgára bocsátásnak. A sikeres elméleti vizsga letétele után 18 hónapja van a hallgatónak 
arra, hogy a gyakorlati vizsgáját is letegye. 


