TÁJÉKOZTATÓ
a hajózási képesítő vizsgákat érintő változásokról
Tisztelt Ügyfelünk!
A belvízi hivatásos és szolgálati célú hajózási hatósági képesítő vizsgákkal
kapcsolatos, 2017. március 1-jétől bevezetendő változásokról az alábbiakban
tájékoztatjuk:

1. A belvízi hivatásos és szolgálati célú hajózási képesítések megszerzésére
irányuló vizsgákon a hajózási szabályzat vizsgatárgy tekintetében új
tesztkérdéseket vezet be a Hajózási Hatóság. Az új tesztkérdéseket ügyfeleink
díjmentesen letölthetik a hajózási hatóság honlapjáról.
A fenti időpont után mind a már folyamatban lévő, mind pedig az újonnan elinduló
vizsgaeljárások tekintetében az új tesztkérdések kerülnek a vizsgákon alkalmazásra.
A régi tesztkérdéseken alapuló elméleti vizsgákon sikertelenül vizsgázó ügyfeleink
2017. márciusától kizárólag az újonnan meghirdetett vizsgakérdésekből összeállított
elméleti vizsgákon tehetnek javító vizsgát.
A változásokban érintett vizsgatárgyak:
 Hajózási szabályzat II. szint (révész)
 Hajózási szabályzat III. szint (úszómunkagép-vezető)
 Hajózási szabályzat IV. szint (kishajó-vezető)
 Hajózási szabályzat V. szint (hajóvezető)
2. Az eddigi tesztvizsga helyett, 2017. március 1-től megrendezett vizsgákon szóbeli
vizsgáztatásra tér át a hajózási hatóság az alábbi vizsgák és vizsgatárgyak
tekintetében:
a. belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga
b. hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia I. és II. szint vizsgatárgy
c. hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan vizsgatárgy
d. jogi ismeretek vizsgatárgy
e. elsősegély-nyújtási, környezet és tűzvédelmi ismeretek vizsgatárgy
f. vitorlázás elmélete vizsgatárgy
g. a hajózási képesítésekről szóló rendelet ismerete vizsgatárgy
Az új szóbeli kérdéseket ügyfeleink díjmentesen letölthetik a hajózási hatóság
honlapjáról.
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3. számú
melléklete alapján a szóbeli vizsgák vizsgatárgyankénti díja 8000 Ft, míg a
tesztvizsgák vizsgatárgyankénti díja 7000 Ft, emiatt az egyes képesítések

megszerzésére irányuló vizsgák esetében, ahol a számonkérés teszt alapúról
szóbelire változik, a befizetendő vizsgadíj kismértékű emelkedésére kell számítani.
3. Az eddigi elektronikus tesztvizsga helyett, a 2017. március 1-től megrendezett
vizsgákon papír alapú tesztvizsgára tér át a hajózási hatóság az alábbi vizsgatárgyak
tekintetében:
a. parti navigációs ismeretek
b. COLREG (a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó
nemzetközi szabályok ismerete)
Az új tesztkérdéseket ügyfeleink díjmentesen letölthetik a hajózási hatóság
honlapjáról.
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3. számú
melléklete alapján a vizsgák vizsgatárgyankénti díja tesztlap esetén 7000 Ft, míg az
elektronikus tesztvizsga vizsgatárgyankénti díja 6000 Ft, emiatt a tengeri navigációs
ismeretek különbözeti vonalvizsga díjának kismértékű emelkedésére kell számítani.
4. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hajózási hatóság 2017. március 1. után a
javítóvizsgákat is az új vizsgakérdéseket alkalmazva bonyolítja le. Ettől az időponttól
a hajózási szabályzat, a parti navigáció és a COLREG tantárgyak esetében az új
kérdésbankból összeállított tesztlapokon, a fent megnevezett egyéb tárgyak
esetében pedig szóban kell javítóvizsgát tenni. A javító vizsga díját ennek
megfelelően kell megfizetni.
5. 2017. március 1-től az I. és II. szintű vonalvizsga az alábbiak szerint módosul:
a.) Vonalvizsga I.
Témakörök:
1.

Helyi víziközlekedési szabályok ismerete

2.

Gázlók és vízmércék, hajózási akadályok, hajó méreteinek meghatározása

3.

Szakasz meghajózásának ismertetése

Vizsgatárgyak: (a korábbi 3 helyett 1 vizsgatárgy)
1.

Szakasz ismeret I. (szóbeli vizsga)

A vizsga díja egy vízterületre, tóra, valamint az első 100 folyó/folyam kilométerre
8000 Ft. További tavanként, folyóvizenként, valamint megkezdett 100 folyó/folyam
kilométerenként 8000 Ft számítandó.

A vizsgán a vizsgajelentkezési kérelemben megjelölt minden vízterület (tavak,
megkezdett 100 folyó/folyamkilométer) vonatkozásában meg kell válaszolni a
tételsoron szereplő kérdéseket.
A vízterület vonatkozásában a szóbeli vizsga sikeres, ha a tételsoron szereplő
összes kérdésre, megfelelő szinten tudott választ adni a vizsgázó.
A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján, a vizsga tárgyát képező egyes tavakra,
folyó/folyamszakaszokra
vonatkozóan
külön
megállapítható
a
sikeresség/sikertelenség ténye, amit a vizsgajegyzőkönyvön rögzíteni kell.
A vizsga akkor sikertelen, ha a kérelmezettek között nincs olyan vízterület, vagy
folyó/folyamszakasz, amire a vizsgázó a vizsga folyamán megfelelő szinten
teljesítette a követelményeket.
Sikertelen vizsga esetében, azonos vonalszakaszból javítóvizsga
jogszabályban leírt feltételek teljesülése mellett.

tehető a

b.) Vonalvizsga II.
Témakörök:
1.

Helyi víziközlekedési szabályok ismerete

2.

Gázlók és vízmércék, hajózási akadályok, hajó méreteinek meghatározása

3.

Szakasz meghajózásának ismertetése

4.

Vaktérkép kitöltése

Vizsgatárgyak: (a korábbi 4 helyett 2 vizsgatárgy)
1.
2.

Vaktérkép kitöltés (írásbeli vizsga)
Szakasz ismeret II. (szóbeli vizsga)

A vizsga díja egy vízterületre, tóra, valamint az első 100 folyó/folyam kilométerre
2x8000=16.000 Ft. További tavanként, folyóvizenként, valamint megkezdett 100
folyó/folyam kilométerenként szintén 16.000 Ft számítandó.
A vizsga írásbeli része során a vizsgajelentkezési kérelemben megjelölt
vízterületekre, tavakra, megkezdett 100 folyó/folyamkilométerre ki kell tölteni egy
vaktérképet.
A vizsgán a vizsgajelentkezési kérelemben megjelölt tavakra, megkezdett 100
folyó/folyamkilométerre meg kell válaszolni a tételsoron szereplő kérdéseket.
A vízterület vonatkozásában a szóbeli vizsga sikeres, ha a tételsoron szereplő
összes kérdésre, megfelelő szinten tudott választ adni a vizsgázó.

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján, a vizsga tárgyát képező egyes tavakra,
folyó/folyamszakaszokra
vonatkozóan
külön
megállapítható
a
sikeresség/sikertelenség ténye, amit a vizsgajegyzőkönyvön rögzíteni kell.
A vizsga akkor sikertelen, ha a kérelmezettek között nincs olyan vízterület vagy
folyó/folyamszakasz, amire a vizsgázó a vizsga folyamán megfelelő szinten
teljesítette a követelményeket.
Sikertelen írásbeli és/vagy szóbeli vizsga esetében, teljesen azonos vonalszakaszból
javítóvizsga tehető a jogszabályban leírt feltételek teljesülése mellett.
6. A hajózási szakmai nyelvvizsga, a radarhajós elméleti vizsga, a radarhajós ismeretek
vizsgatárgy, a kereskedelem és rakodástechnikai ismeretek vizsgatárgy és a
hajózási üzemeltetési vezető vizsga az eddig megszokott módon szóban, az ADN
szabályzat vizsgatárgy és a veszélyes áru szállítási szakértői vizsga pedig
tesztvizsga keretében zajlanak továbbra is. A gépész és gépkezelő vizsgák
lebonyolítási rendjét nem érintik a változások.
7. A hajózási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának befizetését banki
átutalással a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
alábbi számlaszámára teljesíthetik:

10032000-00290713-38100004

