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Kedves Jelentkező! 

A sikeres jelentkezéshez az alábbi dokumentumok kitöltött és scannelt (lehetőleg pdf formátumban) 
történő elküldése szükséges: 

1. Jelentkezési lap 
2. Orvosi igazolás 
3. Személyi igazolvány 
4. Lakcímkártya 
5. Vizsgadíj átutalási bizonylat 
6. Úszástudás nyilatkozat 
7. 8 általános végzettség igazolása 

Sikeres vizsgákat követően az orvosi igazolást eredetiben és egy darab igazolványképet a jogosítvány 
kiváltásakor a KAV részére kötelező leadni! 

A megküldött iratokat követően elektronikus úton a tanfolyamdíj 50%-ról számla kerül kiállításra. 
A számla kiegyenlítésével az online tananyag elérhetővé válhat. (A program 30 napig működik, emiatt 
ha későbbi vizsgát választ, akkor a megbeszéltek szerint indítjuk el.) 

A felsorolt nyomtatványok a pdf fájl további oldalain sorrendben megtalálhatóak! 

Kitöltési segédlet: 

1. Jelentkezési lap 
Vizsgadíj: 43.000 Ft vagy 67.000 Ft és átutalás 

2. Orvosi igazolás 
Általában háziorvos szokta kiállítani, de bármilyen orvos kiállíthatja. 
Kérem, hogy az orvosok ezt a nyomtatványt használják! (21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes 
rendelet alapján: 40 éves korig max 10 év, 40-60 év között max 5 év, 60-70 év között max 3 év, 70 felett max 2 év) 

3. Személyi igazolvány 
Ez lehet jogosítvány, vagy útlevél viszont ebben az esetben a jelentkezési lapon is ezt kell 
feltüntetni! 

4. Lakcímkártya 
Sikeres vizsgákat követően a megadott címre fogja a hivatal a plasztikkártyát kipostázni. 

5. Átutalási bizonylat 
Részletes tájékoztató a 5. oldalon! KAV - 11711003-21463062 
Vitorlás kishajó jogosítvány esetén: 43.000 Ft 
Kisgéphajó jogosítvány esetén: 43.000 Ft 
Vitorlás+kisgéphajó jogosítvány esetén: 67.000 Ft 
Ez tartalmazza az összes vizsgadíjat és a plasztik kártya kiállításának díját! 

6. Úszástudás nyilatkozat 
7. 8 általános végzettség igazolása 

Bármilyen 8 általánosnál magasabb végzettség scannelése is megfelelő. (pl: érettségi, 
szakmunkás bizonyítvány, OKJ, diploma) 

Elméleti vizsga 
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Tantárgyanként 20 kérdésből legalább 15 jó választ kell adni. (Hajózási Szabályzat, Hajózási ismeretek, 
Kisgéphajó ismeretek) 

Vizsgáról további információk itt is találhatóak: 

https://vizsgakozpont.hu/hajozas/belvizi-kedvtelesi-celu-hajos-kepesitesek 

https://vizsgakozpont.hu/hajozas/hajos-vizsgajelentkezes 

Online tanulóprogram 

Az online tanulóprogram a http://www.tesztvizsga.hu/modules/tesztvizsga/login.php címen lesz használható.  

A belépéshez szükséges adatok a jelentkezési lapon megadott email címre érkeznek. 

Időpont választás 

Egy körülbelüli időpont meghatározását követően iskolánk egyeztet a tanulóval, hogy mikorra foglaljon 
időpontot. Budapesten és Siófokon is minden héten van vizsgaidőpont. 

Gyakorlati vizsga 

A gyakorlati oktatásnak nem előfeltétele a sikerese elméleti vizsga, azonban a gyakorlati vizsgának igen!!! 

Vizsgakövetelmények: 

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2020/dokumentumok/hajovezetok_gyakorlati_vizsgakovetelmenyei.pdf 

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2020/dokumentumok/kisgephajos_gyakorlati_vizsgalap.pdf 

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2020/dokumentumok/vitorlas_kishajos_gyakorlati_vizsgalap.pdf 

 

Tanfolyamdíjak 2021 

Vitorlás-kishajó vezető tanfolyam: 99.000 Ft  

(Vizsgadíj 43.000 Ft) 

Kisgéphajó kiegészítő tanfolyam: 40.000 Ft  

(Vizsgadíj 67.000 Ft) 

 

Kisgéphajó tanfolyam elvégzését azoknak javasoljuk, akik tervezik, hogy a Balatonon elektromos 
hajóval közlekedjenek, vagy Dunán, Tiszán motorcsónakozzanak. 












