A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
9/2009. (III. 6.) KHEM rendelete
a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet és a belvízi utakon
közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről,
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM
rendelet módosításáról
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) és s)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a hajózási képesítések megszerzése feltételeinek
és rendjének, valamint a kiadandó okmányok (bizonyítványok) formai és tartalmi
követelményeinek meghatározása tekintetében az oktatási és kulturális miniszter feladatés hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben – a
következőket rendelem el:
1. §
(1) A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„l) vonalvizsga: a víziút vonalvizsga bizonyítványban megjelölt szakaszának ismeretéből
tett, a rendelet 2. mellékletében előírt szintű vizsga;”
(2) Az R. 2. §-a a következő x) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„x) a Duna és vízrendszere: a Duna főága, a Duna Magyar Köztársaság területén lévő
mellékágai és mellékfolyói, továbbá a nemzetközi forgalom számára megnyitott külföldi
mellékágai, valamint a Magyar Köztársaság területén lévő, külön jogszabályban víziúttá
nyilvánított egyéb felszíni vizek;”
(3) Az R. 2. §-a a következő y) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„y) tengeri szakasz: 1. hajózási zónába sorolt, nemzetközi szerződéssel vagy a parti állam
jogszabályával tengerinek nyilvánított folyamszakasz és a torkolathoz csatlakozó tengeri
hajózási körzet.”
(4) Az R. 2. §-a a következő z) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„z) elsősegélynyújtó: belvízi személyhajó személyzetének az Országos Képzési
Jegyzékben nem szereplő képzés keretében laikus elsősegélynyújtásra kiképzett tagja.”
2. §
(1)
Az R. 5. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A hatósági vizsgára bocsátást a 6. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottságot
megbízó hajózási hatóságtól írásban kell kérni. A kérelemhez csatolni kell:”
(2) Az R. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez csatolni kell:]

„f) 2 darab színes igazolványképet papír alapú bizonyítvány kiállítása esetén.”
3. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatósági vizsgát a hajózási hatóság által megbízott vizsgabizottság előtt kell letenni.
(2) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése a következő harmadik mondattal egészül ki:
„Képző szervnél történő (nem hatósági) vizsga esetén a képzés jóváhagyásáról szóló
határozatban foglalt oktatók lehetnek a vizsgabizottság tagjai.”
4. §
Az R. 1. számú mellékletének I. fejezete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
5. §
Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
6. §
Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
7. §
Az R. 6. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
8. §
Az R. 7. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
9. §
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 23. fejezete e rendelet 6. melléklete
szerint módosul.
10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba.
(2) A 10. § (5)-(15) bekezdése, valamint a 4. melléklet a) és b) pontja 2009. május 1-jén
lép hatályba.
(3) E rendelet 1-9. §-a, 10. § (17) bekezdése, valamint 1-6. melléklete 2009. május 2.
napján hatályát veszti.
(4) E rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

(5) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitány képesítéssel rendelkezők számára
a hajózási hatóság kérelemre
a) „B” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki;
b) „A” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki eredményes tengeri vonalismereti
(navigációs) különbözeti vizsga letételének igazolását követően. A különbözeti vizsgát a
tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból
(COLREG) és partmenti navigációs ismeretekből kell tenni.
(6) Az új képesítéssel együtt kiadott vonalvizsga bizonyítványba a hajózási hatóság a
hajóskapitányi képesítésben szereplő vonalkiterjesztésnek megfelelő bejegyzést tesz.
(7) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitány képesítés a Duna vízrendszerén
a 2009. május 1. napja napját megelőzően hatályos korlátozásokkal, legfeljebb 2010.
december 31. napjáig érvényes és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való
hajóvezetésre jogosít.
(8) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „A” képesítéssel rendelkezők számára
a hajózási hatóság, kérelemre a rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelő
a) „B” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki a „B” kategóriájú hajóvezetői vizsga
gyakorlati részéből tett eredményes vizsga letételének igazolását követően;
b) „A” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki a tengeri szakasz vonalismeretét tanúsító
vonalvizsga bizonyítvány tulajdonosának eredményes különbözeti tengeri vonalismereti
vizsga letételének igazolását követően. Különbözeti vizsgát a tengeren való
összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból (COLREG) és
partmenti navigációs ismeretekből kell tenni.
(9) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „A” képesítés a Duna vízrendszerén
a 2009. május 1. napja napját megelőzően hatályos korlátozásokkal, legfeljebb 2010.
december 31. napjáig érvényes és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való
hajóvezetésre jogosít.
(10) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „B” képesítés helyett a hajózási
hatóság, kérelemre
a) a hajóvezető „B” képesítésben megjelölt, valamint az arra vonatkozó jogszabályi
méretkorlátozásokat tartalmazó, „C” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki, és a
korábban kiállított képesítést bevonja. Az új képesítéssel együtt kiadott vonalvizsga
bizonyítványba a bevont képesítésben szereplő vonalkiterjesztésnek megfelelő bejegyzést
tesz a hajózási hatóság;
b) az új rendelkezéseknek megfelelő B” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki, ha a
„B” képesítéssel rendelkező hajóvezető igazolja, hogy hajóvezetői „B” képesítés birtokában
ba) ilyen képesítéssel vezethető hajón 12 havi hajóparancsnoki szolgálatot látott el, vagy
bb) hajóskapitányi képesítéssel vezethető hajón/köteléken 12 havi I. tiszti szolgálatot látott
el, vagy
bc) legalább 6 havi hajóparancsnoki szolgálatot látott el és a „B” kategóriájú hajóvezetői
vizsga gyakorlati részéből eredményes vizsgát tett.
(11) A (10) bekezdés ba) és bc) pontjaiban megjelölt szolgálatok részidői összevonhatók.
(12) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „B” képesítés a Duna vízrendszerén
a 2009. május 1. napja napját megelőzően hatályos korlátozásokkal, legfeljebb 2010.
december 31. napjáig érvényes és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való
hajóvezetésre jogosít:
a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles
hajón és tolt vagy vontatott vagy mellévett köteléken, kivéve a 600 főnél nagyobb
befogadóképességű személyszállító hajón, valamint

b) géphajó kormányosi szolgálat ellátására, továbbá
c) vitorlás hajóra tett vizsga esetén vitorlás hajó vezetésére.
(13) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitányi és hajóvezető „A” képesítés
2010. december 1. után a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre vonatkozó hajóvezetői
képesítés kiadásához igazolásként nem szolgál.
(14) A 2009. május 1. napja előtt hatályos rendelkezéseknek megfelelő hajóskapitányi,
hajóvezető „A” és hajóvezető „B” képesítés kiállítása, kiterjesztése, cseréje, pótlása 2009.
május 1. napját követően kizárólag a rendelet 10. § (7), (9) és a (12) bekezdésben foglalt
rendelkezések alkalmazásával történhet és azok a rendelet 10. § (7), (9) és (12)
bekezdésében megjelölt határidőt követően érvényüket veszítik.
(15) A szolgálati célú nagyhajóra kiállított képesítés a vonalvizsgának megfelelően, de
kizárólag a Magyar Köztársaság területére és az Európai Unió más tagállamával közös
határvizekre érvényes.”
(16) Személyhajón, utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések
végrehajtása érdekében a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként
szolgálatot teljesítő személyhajózási szakértő, elsősegélynyújtó és légzőkészülék-kezelő
személyeknek a hajón való tartózkodására és a szolgálat ellátásra vonatkozóan a 13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet mellékletében foglalt rendelkezéseket
a) a nemzetközi forgalomban résztvevő hajókra 2012. január 1-jétől,
b) a csak belföldi forgalomban résztvevő hajókra 2014. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(17) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a) az R. 4. §-ának (6) bekezdésében, 6. §-ának (4) bekezdésében, 1. számú melléklet IV.
fejezetének 6. pontjában, és a 2. számú melléklete A. része IV. fejezetének 2. pontjában a
„minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg,
b) az R. 14. §-át megelőző alcímében az „Az Európai Közösség jogszabályaihoz való
közelítés” szövegrész helyébe az „Az Európai Unió jogának való megfelelés” szöveg,
c) a Rendelet 14. §-ában a „Közlekedési Értesítőben” szövegrész helyébe a „Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg
lép.
11. §
Ez a rendelet a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó
nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996.
július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv még nem harmonizált 1. cikkének és I. mellékletének
való megfelelést szolgálja.

Dr. Molnár Csaba
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
A R. 1. számú mellékletének módosítása
Az R. 1. számú mellékletének I. fejezete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. A hajózási hatóság egy vagy több vizsgatárgy elméleti vagy gyakorlati oktatására
részképzést is engedélyezhet. Ilyen esetben a vizsgatárgy szintjét a kérelemben és az
engedélyben meg kell jelölni.”

2. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
A R. 2. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 2. számú melléklete A. Részének I. fejezete a következő 13 – 15. ponttal egészül
ki:
„13. személyhajózási szakértő,
14. elsősegélynyújtó,
15. légzőkészülék-kezelő.”
2. Az R. 2. számú melléklete A. Része II. fejezetének 1- 5. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„1. Hajóskapitány, hajóvezető A és hajóvezető B képesítés a Dunán és vízrendszerén
2010. december 31. napjáig a képesítés birtokában ellátható szolgálatra jogosít. Azon a
vízterületen, amelyen az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez
kötik a hajó vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy
kötelék vezetésére.
2. „A" kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen és annak tengeri szakaszán
hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok
vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e
bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. Az „A" kategóriájú hajóvezetői
képesítés 15 évig érvényes, az érvényességi idő lejártával – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – a hajózási hatóság a lejárt képesítő okmány helyett külön vizsga nélkül újat
állít ki. Az új képesítő okmány kiállítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább három
hónappal kell igényelni.
3. „B" kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen hajóparancsnoki szolgálat ellátására
jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány
megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó
vagy kötelék vezetésére. A „B" kategóriájú hajóvezetői képesítés 15 évig érvényes, az
érvényességi idő lejártával – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hajózási hatóság
a lejárt képesítő okmány helyett külön vizsga nélkül újat állít ki. Az új képesítő okmány
kiállítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább három hónappal kell igényelni.
4. „C" kategóriájú hajóvezetői képesítés jogosít:
a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan közlekedő hajón (kivéve: a
belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és
megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet mellékleteként kiadott Szemleszabályzat
23.12.1 cikkében meghatározott 4. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett
termes személyhajón és a 2. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett kabinos
személyhajón), valamint a Szemleszabályzat 23.11 cikkének 3. pontjában
meghatározott köteléken, amelyet a hajózási hatóság a képesítő okmányba
jegyez. A kötelék gépnélküli hajói közé kell számítani azt a kötelékben továbbított
géphajót is, amelyen a gépi hajtás nem üzemel és a kormányzásban sem vesz

részt; vontatott kötelék esetében a vontatható hajók száma megegyezik a tolt
kötelék gépnélküli hajóinak számával;
b) géphajókormányosi szolgálat ellátására;
c) vitorlás hajó vezetésére (vitorlás hajó vezetésére jogosító hatósági bejegyzés
esetén);
d) a Dunán és vízrendszerén. Azokon a szakaszokon, ahol az illetékes hatóságok
vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e
bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.
A „C” kategóriájú hajóvezető bizonyítvány a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre
hajóvezetői képesítés kiadásához igazolásként nem alkalmazható.
5. Szolgálati célú hajóvezetői képesítés hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60
méter hosszú és 17 méter széles szolgálati hajón és köteléken jogosít. Azon a vízterületen,
amelyen az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó
vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék
vezetésére.”
3. Az R. 2. számú melléklete A. Részének II. fejezete a következő 16 – 18. ponttal egészül
ki:
„16. Személyhajózási szakértő képesítés személyhajón személyhajózási szakértői
szolgálat ellátására jogosít.
17.
Elsősegélynyújtó képesítés utasszállító hajón laikus elsősegélynyújtásra jogosít.
18.
Légzőkészülék-kezelő
képesítés
úszólétesítményen
légzőkészülék-kezelő
szolgálatban a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátására jogosít.”
4. Az R. 2. számú melléklete A. Része III. fejezetének 1-2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Az „A” és „B” kategóriájú hajóvezetői vizsgára bocsátás feltételei:
a)
betöltött 21. életév;
b)
fedélzeti szolgálatban szerzett négy év gyakorlat
ba) amelyből legalább két évet matróz, vagy magasabb szintű szolgálatban kell
megszerezni,
bb) amely a legalább kormányosként szerzett gyakorlat időtartamával csökken, amely
csökkenés azonban összességében nem haladhatja meg az egy évet,
bc) amely a képzés időtartamával csökken, ha a teljes gyakorlatot jóváhagyott képzés
részeként szerezték, amely csökkenés azonban nem haladhatja meg a két évet,
bd) amely a megszerzett gyakorlati idő felével, de legfeljebb egy évvel csökken, ha a
gyakorlatot részben tengeri hajón fedélzeti szolgálatban, vagy belvízi hajón gépész
munkakörben szerezték,
be) amelynek 30%-át 12 főnél több utas szállítására engedélyezett vitorlás hajón kell
megszerezni, ha a vizsga vitorlás hajó vezetésére is kiterjed.
Az időalap kiszámításánál a ba)-bd) alpontokban meghatározott kedvezményeket
figyelembe kell venni.
A bb)- bd alpontokban meghatározott gyakorlati idő kedvezmények nem vonhatók össze.
c)
jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt eredményes részvétel igazolása;
d)
„B” kategóriájú hajóvezetői vizsga esetében II. szintű vonalvizsga-bizonyítvány,
amely a belvizek bármely vízterületére vonatkozóan került kiállításra; „A” kategóriájú

hajóvezetői vizsga esetében III. szintű vonalvizsga-bizonyítvány. A vonalvizsga a
hajóvezetői vizsga részeként is letehető, de annak eredményes befejezése feltétele a
hajóvezetői vizsga egyes tárgyaiból teendő vizsgák megkezdésének;
e)
belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés.
2. A „C" kategóriájú hajóvezetői vizsgára bocsátás feltételei:
a) betöltött 21. életév;
ba) jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt igazolt részvétel, valamint legalább matróz
szolgálatban eltöltött két év fedélzeti gyakorlat, vagy
bb) hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint legalább
matróz szolgálatban eltöltött 18 havi fedélzeti gyakorlat, vagy
bc) érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány,
valamint legalább matróz szolgálatban eltöltött 21 havi fedélzeti gyakorlat;
c)
belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés;
d)
II. szintű vonalvizsga-bizonyítvány, amely a Duna vízrendszerének valamely
vízterületére vonatkozóan került kiállításra. A vonalvizsga a hajóvezetői vizsga részeként
is letehető, de annak eredményes befejezése feltétele a hajóvezetői vizsga egyes
tárgyaiból teendő vizsgák megkezdésének;
e)
vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés megszerzéséhez vitorlás kishajó-vezetői
(hivatásos) képesítés és 12 havi fedélzeti szolgálatban szerzett gyakorlat szükséges
olyan vitorlás nagyhajón vagy vitorlás kishajón, amelyen 12 főnél több utas szállítását
engedélyezték;
f)
szolgálati célú hajóvezetői vizsga további feltétele: szolgálati célú kisgéphajó-vezetői
bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi meghajtású kereskedelmi vagy szolgálati
nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat.”
5. Az R. 2. számú melléklete A. Része III. fejezetének 3. b) pontja a következő bd) alponttal
egészül ki:
[szolgálati kisgéphajóvezetői vizsga feltételei:]
„bd) I. szintű vonalvizsga”
6. Az R. 2. számú melléklet A. Rész III. fejezet 3. c) pontjában a „6 havi” szövegrész
helyébe az „I. szintű vonalvizsga, továbbá 6 havi” szöveg lép.
7. Az R. 2. számú melléklete A. Része III. fejezetének 13. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„13.
Vonalvizsga
a) víziútnak nyilvánított vízterületre
aa) a Dunára és vízrendszerére,
ab) kishajóra I., nagyhajóra II. szinten, tengeri partmenti hajózási körzetre
vonatkozó szabályokra is kiterjedően III. szinten
tehető;
b) a víziútnak nem minősített valamennyi magyarországi vízterületre érvényes;
c) vizsgára bocsátást arra a vízterületre lehet kérni, amelyen – a Balaton, a
Velencei-tó és a Fertő-tó kivételével – 8 hegy- és 8 völgymeneti út megtételét a
jelölt igazolta. A Balatonon 60 nap, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon 30 nap
kormányosi vagy annál magasabb szintű fedélzeti szolgálatot kell igazolni;

d) feltétele német vagy orosz nyelvből a hajózási hatóság által megbízott szakmai
vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, ha a jelölt
nemzetközi forgalom számára megnyitott víziútra kíván vonalismereti vizsgát
tenni;
e) II. és III. szinten a vonalismeretet a vonalvizsga bizonyítvány igazolja. Az I.
szintű vonalvizsga eredményét a hajózási hatóság a képesítő okmányba jegyzi
be;
f) a hajózási hatóság illetékességi területén kívüli vízterületre, más EGT vagy
Duna Bizottsági tagállam hatóságánál tett vonalvizsga alapján szerzett
bizonyítványt a hajózási hatóság – a területileg illetékes hajózási hatóság által
kibocsátott bizonyítvány vagy igazolás alapján – kérelemre honosítja (a
vonalvizsga bizonyítványba bejegyzi).”
8. Az R. 2. számú melléklete A. Részének III. fejezete a következő 17-21. ponttal egészül
ki:
„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.
19.
A légzőkészülék-kezelői képesítés megszerzésének és megtartásnak feltételei:
a)
betöltött 18. életév;
b)
igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv légzőkészülék-kezelői képzésén;
c)
a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás; és
d)
két évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról
szóló igazolás.
20.
A személyhajózási szakértői, az elsősegélynyújtó, és a légzőkészülék-kezelői
képesítő vizsgát az e képesítésekhez szükséges ismeretek oktatására jóváhagyott képző
szerv vizsgabizottsága előtt kell tenni. A képző szerv köteles vizsgálni és dokumentálni a
17-19. pontban foglaltaknak való megfelelést.
21.
A 17-19. pontban meghatározott képesítések kiállításának feltétele a fedélzeti
szolgálatra való egészségi alkalmasság igazolása. A képesítéseket a képző szerv által
kiállított igazolás alapján a hajózási hatóság illetékes szerve állítja ki.”

9. Az R. 2. számú melléklete A. Része IV. fejezetének 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. Vonalvizsga:
a) vaktérkép kitöltése (csak II. és III. szinten);
b) helyi víziközlekedési szabályok ismerete;
c) gázlók és vízmércék, hajózási akadályok, hajó méreteinek meghatározása;
d) a szakasz meghajózásának ismertetése;
e) csak III. szinten:
ea) a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok
ismerete – beleértve a navigációs jeleket (a kitűzést és bójázást) –, valamint a
tengeri szakasz közlekedési szabályzata,
eb) parti navigáció (útvonal meghatározása, a pozícióvonalak és a hajó helyzetének
meghatározása, hajózási nyomtatványok és kiadványok, tengerészeti térképek
használata, navigációs jelek és bójázási rendszerek, tájoló használata, az árapály ingadozás alapjai);
f) egyszerűsített teszt-vizsga: egy több helyes válasz kiválasztására alkalmas, kettő
vagy több (legfeljebb öt) válaszlehetőséget tartalmazó teszt kérdéssor, amely
szöveges, képi, térképi elemeket tartalmazhat.”
10. Az R. 2. számú melléklete A. Részének IV. fejezete a következő 8-10. ponttal egészül
ki és az eredeti 8-10. pont számozása 11-13. pontra változik:
„8. Személyhajózási szakértői vizsga témái:
a) Elméleti elemek:
aa) a személyhajó rendeltetésnek megfelelő berendezése és felszerelése;
ab) a megfelelő segítségnyújtásra vonatkozó előírások és bevezetésük;
ac) a személyzet és a hajón dolgozó személyek feladatai a biztonsági szerepeknek
megfelelően;
ad) a személyhajó stabilitásának alapfogalmai havaria esetén;
ae) tűzmegelőzés és elhárítás, a tűzoltó berendezések használata (nagynyomású
vízporlasztásos tűzoltó rendszer és beépített tűzoltó berendezések használata);
af) a biztonsági berendezések és felszerelések vizsgálati okmányai;
ag) a konfliktusmegoldás alapjai;
ah) a pánikmegelőzés alapelvei;
b) Gyakorlati elemek:
ba) a személyhajók biztonsági felszerelése használatának és kezelésének ismeretei
(pl. mentőmellény felvétele, felúszó testek kezelése, mentőcsónak és egyéb
mentőeszközök kezelése, hordozható tűzoltó eszközök kezelése);
bb) a biztonsági előírások és a megfelelő segítségnyújtás gyakorlati átültetésének
ismeretei (pl. utasok evakuálása a füsttel teli térből biztonságos területre, tűz
eloltása, vízzáró és tűzgátló kapuk kezelése;
9. Elsősegélynyújtó vizsga témái:
a) az elsősegély-nyújtás általános szabályai;
b) az eszméletlenség fogalma, tünetei, ellátása;
c) a vérzések fajtái, ellátása;
d) a shock fogalma ellátása;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

termikus traumák;
az izületi sérülések;
csontsérülések;
hasi sérülés;
kimentés;
mérgezések;
belgyógyászati balesetek és kórképek;
teendők tömeges baleset helyszínén;
drogok, gyógyszerek hatása a vezetésre;
az újraélesztés (BLS, ALS)
a légzés;
a keringés;
az újraélesztés ABC-je, a tevékenység algoritmusa;
Az újraélesztés kimenetelének megítélése;
Az újraélesztés rendkívüli körülmények között;
félautomata defibrillátor használata.

10. Légzőkészülék-kezelő vizsga témái:
a) a tűzháromszög;
b) az égés és szakaszai;
c) az oltás (ajtók, ablakok és nyitásuk), oltás veszélyei;
d) az oltóanyagok és berendezések (tűzoltó tömlő,
oltóeszközök);
e) a legfontosabb oltóanyagok alkalmazása;
f) a mérőeszközök;
g) a veszélyes anyagok;
h) a légzőkészülék alkalmazása és kezelése.”

oltótakaró,

hordozható

11. Az R. 2. számú melléklete A. Része IV. fejezetének 2/IV/1. táblázata helyébe a
következő táblázat lép:
„2/IV/1 táblázat
Az „A” rész IV. fejezetének 1. pontjában megjelölt
képesítővizsgák vizsgatárgyai

Megjegyzések:
a) magányosan és kötelékben haladó hajó gyakorlati vezetése (csak géphajóra szóló képesítés
esetében), vitorlás hajó gyakorlati vezetése (csak vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés
esetén).
b) csak vitorlás kishajóvezető vizsga esetén,
c) vitorlás kishajóvezető képesítés esetén vitorlás kishajó gyakorlati vezetése,
d) csak a rendelet általános részéből, a 2. melléklet A. Részéből és az 5. mellékletből.
e) a gyakorlati vizsga során teljesítendő feltételeket és feladatokat a vizsgaszabályzat (7. számú
melléklet) állapítja meg;
f) Az egyes tantárgyaknál bejegyzett római számok a vizsga szintjét jelölik meg (I-VI.).”

3. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
A R. 5. számú mellékletének módosítása
Az R. 5. számú mellékletének A. Része helyébe a következő rendelkezés lép:
„A.
Belvízi hajózás
1. Belvízi géphajó-vezetői képesítések:
1.1 hajóskapitány 2010. december 31. napjáig,
1.2 „A” kategóriájú hajóvezető és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „A”,
1.3 „B” kategóriájú hajóvezető és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „B”,
1.4 „C” kategóriájú hajóvezető,
1.5 szolgálati hajóvezető,
1.6 hivatásos kisgéphajó-vezető „A”,
1.7 hivatásos kisgéphajó-vezető,
1.8 szolgálati kisgéphajó-vezető,
1.9 kedvtelési célú kisgéphajó-vezető.
Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb
sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők, kivéve a szolgálati hajóvezetőt, amellyel a
hivatásos szolgálatok nem helyettesíthetők.
2. Az 1.1-1.4 pontban felsorolt képesítésekkel:
2.1 a második fedélzeti tiszt,
2.2 az úszómunkagép-vezető,
2.3 a gépnélküli hajóvezető,
2.4 a révész,
2.5 az „A” kategóriájú révész és
2.6 a vonalvizsgának megfelelő vízterületen a géphajó-kormányos képesítéshez kötött
szolgálatok elláthatók.
3. Az 1.1-1.8 pontban meghatározott, továbbá a 2.1-2.6. pontban felsorolt képesítésekkel:
3.1 a kormányos,
3.2 a fedélzetmester,
3.3 a matróz-gépkezelő,
továbbá ezekkel és az 1.5 pontban meghatározott képesítéssel
3.4 a matróz
3.5 a tanulómatróz
3.5.1 a gyakornok II.
3.5.2 a gyakornok I.
szolgálatok elláthatók, valamint a 3.1-3.5. sorszámú képesítésekkel ellátható szolgálatok
közül az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel a magasabb sorszámú szolgálatok
elláthatók.
4. A gépkezelő, a II. osztályú géptiszt és az I. osztályú géptiszt képesítésekkel a 3.3-3.5.
sorszámú szolgálatok (egészségi alkalmasság igazolása esetén) elláthatók.
5. Belvízi vitorlás képesítések:
5.1 a hajóskapitányi 2010. december 31. napjáig,
5.2 az „A” kategóriájú hajóvezetői és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „A” (vitorlás
hajóra),
5.3 a „B” kategóriájú hajóvezetői és 2010. december 31. napjáig hajóvezető „B” (vitorlás
hajóra),

5.4 a „C” kategóriájú hajóvezetői (vitorlás hajóra),
5.5 a hivatásos kishajó-vezetői „A” (vitorlás hajóra),
5.6 a hivatásos vitorlás kishajó-vezetői,
5.7 a kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés.
Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb
sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők.„

4. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
A R. 6. számú mellékletének módosítása
Az R. 6. számú melléklet 1. pontja az e mellékletben foglalt
a) 1.5 számú „A” kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány,
b) 1.6 számú „B” kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány,
c) 1.7 számú személyhajózási szakértői bizonyítvány,
d) 1.8 számú elsősegélynyújtó bizonyítvány,
e) 1.9 számú légzőkészülék-kezelői bizonyítvány
mintájával egészül ki.

1.5.
„A” kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány
Mérete: 85 mm x 54 mm
A háttér színe: világoskék
( az ISO 78.10. szabvány szerint )

első oldal

hátoldal

1.6.
„B” kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány
Mérete: 85 mm x 54 mm
A háttér színe: világoskék
( az ISO 78.10. szabvány szerint )

első oldal

hátoldal

1.7.
Személyhajózási szakértői bizonyítvány
Oldalmérete: 102 mm x 72 mm
A háttér színe:
Anyagának jellemzői: 120 grammos NKH biztonsági papír

(4. oldal és 1. oldal)

(3. oldal és 2. oldal)

1.8.
Elsősegélynyújtó bizonyítvány
Oldalmérete: 102 mm x 72 mm
A háttér színe:
Anyagának jellemzői: 120 grammos NKH biztonsági papír

(4. oldal és 1. oldal)

(3. és 2. oldal)

1.9.
Légzőkészülék-kezelő bizonyítvány
Oldalmérete: 102 mm x 72 mm
A háttér színe:
Anyagának jellemzői: 120 grammos NKH biztonsági papír

(4. oldal és 1. oldal)

(3. oldal és 2. oldal)

5. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
A R. 7. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 7. számú melléklete 1.3.1 pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Belvízi hajózásban:}
„e) Szolgálat csak munkaviszony, megbízási szerződés alapján vagy vállalkozóként,
üzemelő úszólétesítményen ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható. Minden
szolgálati bejegyzésnek tartalmaznia kell azt, hogy az úszólétesítményre előírt mely
szolgálatot látta el a jelentkező.”
2. Az R. 7. számú melléklete 1.3.2 pontjának harmadik mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Tengeri hajózásban:]
„Szolgálat csak munkaviszony, megbízási szerződés alapján vagy vállalkozóként,
üzemelő úszólétesítményen ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható.”
3. Az R. 7. számú mellékletének 1.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5. Belvízi kedvtelési célú vizsga esetén a vizsgázó a vizsgakövetelményeket elméleti
és gyakorlati részre bontva teljesítheti. Erre a lehetőségre a hajózási hatóság adatlapján a
vizsgázó figyelmét fel kell hívni valamennyi hatáskörrel rendelkező hajózási hatóság
megjelölésével. Ezek közül egynek a megjelölése nélkül a jelentkezési lapot elfogadni nem
szabad, továbbá fel kell szólítani a vizsgázót ennek pótlására.”
4. Az R. 7. számú melléklete Függelékének „Hivatásos és szolgálati képesítések” című b)
pontjában
a) a „hajóvezető „A” vizsga„ szövegrész helyébe „ „A” és „B” kategóriájú hajóvezető vizsga
szöveg”;
b) a „hajóvezető „B” vizsga„ szövegrész helyébe a „ „C” kategóriájú hajóvezető vizsga”
szöveg lép.

6. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
A Rendelet 2. mellékletének módosítása
A Rendelet 2. melléklet 23. fejezete a következő 23.12.1 cikkel egészül ki:
„23.12.1 cikk Személyhajók képesített biztonsági személyzetére
vonatkozó előírások
Személyhajón, 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 1. a) (aa), illetve az 1. b) (ba) alpontban 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.

