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Kiszl Péter 

„Navigare necesse est…” 
 
Magyarországi hajózási információforrások az interneten 

A vízi szállítási, valamint szabadidős hajós tevékenységek szerepe és jelentősége ismét 
felértékelődni látszik hazánkban, ami természetszerűen maga után vonja a témával kap-
csolatos információs igények növekedését is. Jelen hiánypótló tanulmány célja, hogy a 
magyarországi könyvtári közhasznú és szaktájékoztatás számára eligazodást nyújtson az 
interneten hozzáférhető, hajózással foglalkozó legfontosabb hazai információforrásokban, 
azok kategorizálásával, esetenkénti rövid elemzésével. 

Hajózni muszáj… 
 
…szól a Pompeius Magnustól származó régi latin 
mondás kezdete, amely kitűnően érzékelteti a 
hajózás szerepét Róma nagyhatalmi pozíciójának 
elérésében és fenntartásában, valamint gazdasági 
életében. Mi, magyarok, történelmünk során rend-
szerint felismertük ennek jelentőségét, és bár na-
gyobb részben belvízi hajózásra kényszerültünk, 
volt időszak, amikor a tengeri szállításban is jelen 
tudtunk lenni. Ugorva a történelemben, arra kell 
felhívni a figyelmet, hogy az 1990-es évek elejétől, 
egykori mamutvállalatunk, a Magyar Hajózási 
Részvénytársaság (MAHART) leépülésétől, majd 
privatizálásától a magyar hajózásnak kellett né-
hány esztendő, míg magához tért, sőt, ha jól bele-
gondolunk, ez a folyamat még máig is tart. Napja-
inkra azonban elmondható, hogy a hazai piacgaz-
dasági környezetben viszonylag jelentős a hazai 
és külföldi (vegyes) tulajdonban lévő hajóflotta 
nagysága, évről-évre emelkedik a vízi áruszállítás 
részaránya, egyértelmű fellendülést mutat a sport- 
és kedvtelési célú, illetve a személy- és rendez-
vényhajózás is. Hangsúlyozni kell azt is, hogy el-
sősorban a Duna magyarországi szakasza mint a 
Duna-Majna-Rajna-csatorna szerves részét képe-
ző nemzetközi vízi út – átmenő forgalma révén – 
turisztikai vonzereje mellett a teherszállításban is 
kiemelt közvetítő (tranzit) szerepet tölt be. Ez 
hosszú távon ugyancsak a gazdasági fellendülés 
záloga lehet. A kép nem igazán kedvező, mivel a 
dunaiak mellett a tiszai és a különféle tavi kikötők 
számának szűkössége, a meglévők minősége, 
infrastruktúrája még gyerekcipőben jár (persze 
vannak örvendetes kivételek). Nem feledkezhetünk 
el arról sem, hogy a Duna magyarországi vonalá-
nak hajózhatósága – a gyakori alacsony vízszint 

miatt – a teherszállítás számára máig megoldatlan, 
húsbavágó probléma. 
 
A továbbiakban a magyarországi vízi személy- és 
teherszállítással, sportcélú hajózással, valamint az 
ezekhez – a szerző szubjektív meglátása és gya-
korlati tapasztalata szerint – szorosan kapcsolódó 
(pl. környezetvédelmi, vízügyi), 2007 nyarán fellel-
hető (döntően nem kereskedelmi jellegű) webes 
jelenlétének felgöngyölítésén keresztül, a használ-
ható online hajózási információs apparátussal bíró 
szervezeteket és egyéni kezdeményezéseket te-
kintjük át. Vizsgálatunk így nem terjed ki a hagyo-
mányos dokumentumokra (rendkívül kevés korsze-
rű szemléletű, az 1990-es évektől megjelent kötet1 
segíti a tájékoztatást: zömében történeti feldolgo-
zások és tananyagok) és az offline információhor-
dozókra (számuk még elenyészőbb, elsősorban 
üzleti vonatkozásúak vagy tudományos projektek-
hez, konferenciákhoz kapcsolódnak, esetleg isme-
retterjesztő CD-ROM-ok,2 illetve térképek, navigáci-
ós DVD-k). Tanulmányunk nem teljességre törekvő, 
kiindulópontul kíván szolgálni, körképet festeni a 
téma mélyebb feldolgozásához, hiszen tudomásunk 
szerint a könyvtár- és információtudományi szaksaj-
tó számára hasonló összeállítás még nem készült. 
 
 
Államközi szervezet Magyarországon 
 
Duna Bizottság 
 
A Duna Bizottság az egyetlen, 1954 óta budapesti 
székhellyel rendelkező államközi (nemzetközi) szer-
vezet. Feladata a dunai szabad hajózás biztosítása. 
Honlapja – a dunai hajózásban használt nyelveknek 
megfelelően – németül, franciául és oroszul érhető 
el teljes terjedelemben, angolul tömör összefogla-
lást olvashatunk (www.danubecom-intern.org). 
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Magyarországi hivatalos szervezetek  
 
Minisztériumok és háttérintézményeik 
 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 
2006-ban végbement szervezet-átalakítása követ-
keztében a vízi közlekedés képviseletét ellátó Ha-
józási Főosztály megszűnt. Feladatait az Infra-
struktúra Szabályozási Főosztály, a Hálózati Infra-
struktúra Főosztály és a Közszolgáltatások Szer-
vezése Főosztály között osztották szét. A miniszté-
rium honlapján néhány munkaanyagot helyeztek el 
(legutolsóként 2007. június 15-én a „Részlet a Du-
na hajózhatóságának javítására irányuló projektet 
megalapozó tanulmány közbenső tanulmányi anya-
gából” címűt). Megállapítható, hogy a hajózással 
foglalkozó rész igen szegényes, fejlesztésre szorul 
(www.gkm.gov.hu/feladataink/kozlekedes/ hajozas). 

A GKM felügyelete alá tartozó Nemzeti Közleke-
dési Hatóság (NKH) az egykori Közlekedési Főfel-
ügyelet és hivatalainak jogutódja. Honlapja feltöl-
tés alatt áll, felhasználóbarátnak, könnyen átte-
kinthetőnek jóindulattal sem nevezhető; az átszer-
vezéseket követő gyors munka a tartalmat és a 
formát tekintve egyaránt rossz végeredményt szült. 
Adatlapok sokasága (pl. kérelmek vízi járművek 
hatósági szemléihez, lajstromozásához, hajózási 
képesítések megszerzéséhez, okmánypótláshoz, 
hajós szolgálati könyv kiállításához), kedvtelési 
célú kishajók felszerelési jegyzéke, országos kis-
hajó szemle lista (helyszínekkel és időpontokkal), 
kikötőrendek, a korlátozásokról értesítő Hajósok-
nak Szóló Hirdetmények (HSzH) (1. ábra), Hajó-
soknak Szóló Tájékoztatók (Taj), a hajózási képe-
sítő vizsgák kérdései és az egyes hivatalok elérhe-
tőségei tölthetők le többek között. Hajózási ügyek-
ben az NKH illetékes szervezeti egységei: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 58/Du/2007. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény 
Forrás: http://www.nkh.hu/hajozas/images/stories/HSZH_Duna/hszh-25-tol/051_du_2007_tol/058_du_2007.doc
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● Az Elsőfokú Területi Főigazgatóság öt regionális 
igazgatóságának hajózási hivatala (Győr, Buda-
pest, Szekszárd, Nyíregyháza, Kecskemét) a 
belvízi kedvtelési célú hajózáshoz kapcsolódó 
hajózási hatósági feladatokat látja el, de eljár a 
nagyhajózás több fontos területén és a vízen 
üzemelő egyes létesítményekkel, illetve a kedv-
telési célú vizsgáztatással kapcsolatosan is. 

● A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
szervezetén belül működő Kiemelt Ügyek Igaz-
gatósága (részei: Hajóüzembiztonsági és Re-
giszteri Osztály; Hajózási, Kikötői és Tengeré-
szeti Osztály) országos hatáskörű szerv. Döntő-
en a nagyhajózással kapcsolatos hatósági eljá-
rásokat végzi, de itt folytatják le a jelentősebb lé-
tesítményekkel összefüggő és a hajózási tevé-
kenység engedélyezési eljárásait, a vízi közleke-
dés korlátozását, és valamennyi úszólétesítmény 
nyilvántartásba vételét (hajólajstrom), első 
üzembe helyezését (okmány kiadása), valamint 
a nagyhajók, munkagépek műszaki szemléit. 

● A Központi Hivatal a hajózási szervek szakmai 
irányítását, az eljárásaik kapcsán benyújtott fel-

lebbezések elbírálását (másodfok), továbbá a hi-
vatásos és szolgálati célú hajózási és tengerész, 
valamint tengeri kedvtelési célú vizsgáztatást és 
a közérdekű kérdésekben az érdekeltek tájékoz-
tatását kapta feladatául (www.nkh.hu/hajozas). 

 
A gazdasági és közlekedési miniszter által 2006. 
január 1-jén létrehozott Közlekedésbiztonsági Szer-
vezet (KBSZ) a légi, vasúti és vízi balesetek elem-
zésére, illetve megelőzésére helyezi a hangsúlyt. 
Rendkívüli hajózási eseményeket, illetve súlyos 
vízi közlekedési baleseteket követő vizsgálataik 
személytelenek, a megállapításaikat összegző 
zárójelentések nevek nélkül készülnek el. Hajózási 
Főosztálya a honlapon is archiválja a súlyosabb 
hazai vízi eseményeket (2. ábra), azokról lényegre 
törekvő, részletes összefoglalást, sőt gyakran 
fényképfelvételeket is közöl (3. ábra). A weblapon 
az anonim és a vonatkozó jogszabályban megha-
tározott kötelező bejelentéseket is megtehetjük 
(www.kbsz.hu/vizi_kozlekedes). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ábra A KBSZ által közzétett súlyosabb vízi események időrendi listája 

Forrás: http://www.kbsz.hu/vizi_kozlekedes/hir.htm

 209

http://www.nkh.hu/hajozas
http://www.kbsz.hu/vizi_kozlekedes
http://www.kbsz.hu/vizi_kozlekedes/hir.htm


Kiszl P.: „Navigare necesse est…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra A KBSZ által regisztrált egyik rendkívüli hajózási esemény adatlapja 
Forrás: http://www.kbsz.hu/vizi_kozlekedes/20060920_es.htm

 
A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) jogelődjét 
1938-ban alapították, jelenleg a GKM felügyelete 
alá tartozó közhasznú társaság. Fő feladata, hogy 
az alkalmazott kutatási-fejlesztési, mérési-
vizsgálati, valamint szakértői tevékenységével 
segítse elő az Országgyűlés és a kormányzat köz-
lekedési ágazatot érintő döntéseinek tudományos 
megalapozását, illetve közreműködés azok meg-
valósításában, részvétel EU-s projektekben. Mun-
katársai ún. tagozatok (pl. Közlekedésszervezési 
és hálózatfejlesztési, Közlekedéspolitikai és -gaz-
dasági, Út- és hídügyi) szerinti munkamegosztás-
ban végzik kutatásaikat. Az intézet regionális köz-
lekedésszervezési irodái, laboratóriumai, különféle 
egyéb létesítményei mellett KTI Dokumentációs és 
Információs Központ (DIK) néven, országos gyűj-
tőkörű nyilvános szakkönyvtárat is fenntart, ahol 
közel 60 000 magyar és idegen nyelvű könyv, va-
lamint számos szakmai folyóirat áll a közlekedés 
elméleti és gyakorlati szakembereinek rendelkezé-
sére. Állománya szinte teljes egészében kereshető 

online katalógusban. A KTI honlapjának korszerű 
ugrópontgyűjteménye van (www.kti.hu). 
 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(KvVM) vízügyi területtel foglalkozó oldalainak 
naprakészsége – 2006−2007. között, közel egy 
éven keresztül – erőteljesen vitatható volt, amiben 
szerencsére jelentős előrelépést történt: 2007 júni-
usától rendszeresen aktualizálják a vízügyi kezdő-
lapot. Ezzel szemben, például az Árvíz, aszály, 
belvíz aloldalon a legfrissebb hír: 2004. 08. 12. 
Levonult az ár a Hernádon (http://www.kvvm.hu/ 
index.php?pid=10). 
 
A köznyelvben Országos Zöldhatóságként emlege-
tett Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF), vala-
mint a hozzárendelt 10 felügyelőség hatósági jog-
köröket gyakorol: engedélyeket ad ki, kötelez és 
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bírságol (első fokon). Internetes oldalainak felépí-
tése világos, a legfontosabb információk az érdek-
lődők rendelkezésére állnak; a nyomtatványminták 
mellett bőséges kapcsolat-felvételi adatok segítik az 
ügyintézést (www.orszagoszoldhatosag.gov.hu). 
 
Az egykori Vízügyi Központ és Közgyűjtemények 
jogutódjaként működő Vízügyi és Környezetvé-
delmi Központi Igazgatóság (VKKI) a vízügyi szak-
igazgatás hazai szervezete. Honlapja – a soroza-
tos átszervezéseknek köszönhetően itt is – első 
ránézésre elbizonytalaníthatja a látogatót, mert 
struktúrája némileg kaotikus képet mutat. 
Doménneve is ennek a bélyegét hordja magán, az 
OKTVF-be olvadt egykori Országos Vízügyi Főfel-
ügyelőség (OVF) elérése alatt szerepel. Ezek a 
formai problémák azonban nem vonnak le semmit 
abból az érdeméből, hogy a lapokon bőséges és 
szakszerű tartalmat helyeztek el a szerkesztők 
(www.ovf.hu). Főmenüje: 
● Általános jellemzők 

például: a vízügyi szervezet felépítése, VKKI te-
vékenységei, árvízvédelem, korszerű vízügyi po-
litika jellemzői, a területileg illetékes 12 környe-
zetvédelmi és vízügyi igazgatóság (ún. 
KÖVIZIG-ek, pl. Alsó-Duna-Völgyi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság = ADUKÖVIZIG) 
elérhetőségei. 

● Szakmai információk 
hasznos linkgyűjtemény: 
www.vizugy.hu (Vízügyi Honlap) 
www.euvki.hu (EU Víz Keretirányelv) 
www.vizeink.hu (EU Víz Keretirányelv II. fázis) 
www.vizadat.hu (Vízügyi Adatbank) 
www.hidrologia.hu (Magyar Hidrológiai Társa-
ság) 
www.ovisz.hu (Országos Vízügyi Informatikai 
Szolgálat). 

● Vásárhelyi Terv 
● Ügyféltájékoztatás 

például: hatósági eljárások, jogszabályok, adat-
szolgáltatások. 

● Szakmai kapcsolatok 
például: kiadványok, tanulmányok, nemzetközi 
kapcsolatok, egyezmények, alapelvek, online 
szótár. 

● A vízügyi szakma 
például: történeti áttekintés, arcképcsarnok, fény-
képalbum, szakképzés. 

 
A környezetvédelmi-vízügyi terület – előzőekben 
említett, a közelmúltban átszervezett közgyűjte-
ményi szervezeténél (Vízügyi Központ és Közgyűj-
temények helyett jelenlegi neve: VKKI Vízügyi 
Közgyűjtemények Igazgatósága) fogva – önálló 

könyvtárral, levéltárral és múzeummal büszkél-
kedhet. 
 
A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Szakkönyvtár 2000 óta nyilvános, 40 000 kötetes 
állománya mellett szakfolyóiratokat, kutatás-
fejlesztési jelentéseket, tanulmányokat ölel fel. A 
könyvtár OPAC-ja az 1980-tól megjelent dokumen-
tumokat regisztrálja (http://konyvtar.dunamuzeum. 
hu). 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 2004. évi 
adatok alapján mintegy 6000 folyóméter terjedel-
mű iratanyagot őriz. Emellett különleges helyet 
foglal el 20 000 térképet, 28 000 tervet és 3000 
tanulmányt, valamint a (légi)fotókat, (dia)filmeket 
és hanganyagokat őrző archívuma. (http://leveltar. 
dunamuzeum.org.hu). 
 
Az esztergomi székhelyű Magyar Környezetvé-
delmi és Vízügyi Múzeum – Duna Múzeum 1980-
tól állandó kiállítással várja látogatóit. Jelentős 
gyűjteményei kutatószolgálatán keresztül hozzá-
férhetők: Adattár, Audiotár, Érem- és kisplasztikai 
gyűjtemény, Képeslapgyűjtemény, Műszaki doku-
mentációs gyűjtemény, Okmány- és iratgyűjte-
mény, Széchenyi iratok, Tárgyi gyűjtemény, Tema-
tikus gyűjtemény, Történeti képgyűjtemény, Törté-
neti térképtár, Videotár, Vízügyi fotóarchívum. A 
múzeum könyvtárának elektronikus katalógusa 
van (www.dunamuzeum.hu). 
 
Az 1952-ben létrehozott Vízrajzi Intézetből létrejött 
VITUKI, mai nevén VITUKI Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társa-
ság (VITUKI Kht.) Európa egyik legelismertebb 
vízügyi kutatóintézete, több nemzetközi szervezet 
tagja és referenciaközpontja, európai uniós projek-
tek résztvevője (www.vituki.hu). A VITUKI vezette 
konzorcium a GKM megbízásából, az EU támoga-
tásával készíti „A Duna hajózhatóságának javítása 
tárgyú projektet megalapozó tanulmányt”. A Víz-
gazdálkodási Igazgatóság Vízrajzi Koordinációs 
Osztályához tartozó dokumentum- és szakiroda-
lomtár jelentős kutatási bázisként szolgálhat akár a 
hazai, akár a nemzetközi vonatkozású tanulmá-
nyok hozzáférése terén. 
 
A VITUKI-val szoros kapcsolatban álló Országos 
Vízjelző Szolgálat (OVSz) HYDROINFO oldalai 
naponta nyújtanak nélkülözhetetlen szolgáltatáso-
kat a hajósoknak. Az 1892. március 1-jén létrejött 
árvízjelző szolgálatból alakuló OVSz saját feladat-
meghatározása szerint: „naponta összegyűjti, fel-
dolgozza és közreadja Magyarország folyóinak 
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vízjárását jellemző hidrológiai és vízgyűjtőterülete-
inek hidrometeorológiai viszonyait jellemző meteo-
rológiai adatokat, valamint a hajózható folyók gáz-
lóviszonyait. Előrejelzi a vízjárás, jégjárás várható 
alakulását a folyókon, s árvíz idején működteti az 
árvízjelző szolgálatot. Lebonyolítja a napi hidroló-
giai adatcserét a Duna menti országokkal a Duna 
Bizottság ajánlásának megfelelően.” Oldalain így a 
mai napig is olvashatjuk a régi Petőfi Rádióban, 
egészen 2007. június 1-jéig elhangzott napi vízál-
lásjelentéseket (4. ábra) (www.hydroinfo.hu). 
 
Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szer-
vezet Közhasznú Társaság (ÁBKSZ Kht.) alapfel-
adatain túl jelentős vállalkozási tevékenységet 
végez (pl. szállítás, daruzás, szivattyúzás, talajfel-
tárás, mérés, gépjavítás, elektronikus hulladék 
bontása, informatikai rendszerek fejlesztése és 
üzemeltetése). Internetes hozzáférése is az utób-
biakra összpontosít, erőteljesen üzleti jellegű 
(www.abksz.hu). 

Meg kell még említeni a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter által felügyelt, 1870-ben alapított 
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSz) oldalait, 
ahol naprakész információkat kaphatunk az aktuá-
lis időjárással, széladatokkal, vízhőmérsékletekkel, 
előrejelzésekkel stb. kapcsolatosan (www.met.hu) 
 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) 
felügyelete alá tartozó Országos Rendőr-
főkapitányság (ORFK) honlapján tájékozódhatunk 
a vízirendészeti szervek elérhetőségeiről. A Buda-
pesti Rendőrfőkapitányság keretei között működő 
Dunai Vízirendészeti Kapitányság (DVRK) és őrse-
inek kapcsolati pontjait a 8/TAJ/2007. számú „Hajó-
soknak Szóló Tájékoztató” ismerteti: www.nkh.hu/ 
hajozas/images/stories/HSZH_TAJ/008_taj_2007. 
doc. (www.police.hu). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra Dunai vízállásadatok az OVSZ honlapján 
Forrás: http://www.hydroinfo.hu/vituki/vizduna.htm
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Oktatási és Kulturális Minisztérium 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) fenn-
tartásában működő Közlekedési Múzeum jelentős 
hajózástörténeti anyaga révén fontos szerepet tölt 
be a tárgyi kulturális örökség megőrzésében, jelen-
legi időszaki kiállítása a tengeri és a dunai hajózás 
történetét tárja látogatói elé. 95 000 kötetes – köz-
lekedés- és technikatörténetre, valamint ezek ha-
tárterületeire kiterjedő – könyvtára négy különgyűj-
teménnyel egészül ki: menetrendek, üzleti jelenté-
sek, szabályzatok és díjszabások gyűjteménye. Itt 
őrzik – dobozokban, így nehezen kutathatóan – az 
egykori MAHART-könyvtár lényegében teljes állo-
mányát is (www.km.iif.hu). 
 
 
Társadalmi szervezetek 
 
A civil szférának a hajózás terén is nagy jelentősé-
ge van, és egyre intenzívebb aktivitást mutat. Nagy 
múltú szervezetek mellett számos újabb tömörülés 
is segíti nemcsak a vízi sportok, hanem a hivatá-
sos nagyhajózás, személy- és árufuvarozás, vala-
mint kikötőfejlesztés, a hajózás és a vízi járművek 
szeretetének, tárgyi emlékek megőrzésének ügyét. 
Honlapjaikon elsősorban személyes hangvételű 
beszámolókat, történeti témájú anyagokat, vissza-
emlékezéseket, fotókat, rendezvényekről szóló 
értesítéseket, felhívásokat, híradásokat stb. olvas-
hatunk, amelyeknek a hivatalos források mellett 
kiegészítő, gyakran hiánypótló szerepük van, nem 
beszélve a megjelenés rugalmasságából fakadó 
gyorsaság előnyéről. 
 
A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) a Mű-
szaki és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetségének tagegyesületeként 1949 óta törekszik 
a közlekedés elméleti és gyakorlati fejlődésének 
elősegítésére. Kiadványokat készít, konferenciákat 
szervez, nemzetközi kapcsolatokat épít és a fiatal 
tehetségek felkarolását is megcélozta. Hajózási 
tagozata rendszeresen tart előadásokat, lebonyolí-
tója az évente megrendezett – és az Alapítvány a 
Hajósoktatásért társadalmi szervezetnek támoga-
tást gyűjtő – Hajósbálnak. Honlapja hajózási 
szempontból kevéssé tartalmaz releváns informáci-
ókat, hiszen a KTE tevékenysége inkább a közleke-
déspolitika felé orientálódik (www.kte.mtesz.hu).  
 
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Or-
szágos Egyesület (RSOE) küldetésnyilatkozata 
szerint: „Óvja és félti a természetes és épített kör-
nyezetet, mindennek védelmében használja a 
legmodernebb technológiákat, a műholdas 

helyzetmeghatározás (GNSS) és a térinformatika 
(GIS) segítségét, különösen a víziközlekedés, a 
katasztrófavédelmi alkalmazások körében.” Már a 
nyitólapon érzékelhető, hogy az RSOE kiemelt 
szerepet szán a hajózásnak. A hírek, projektek 
(MarGal, COMPRIS, GYŐRIS, DANewBE Data, 
CB-RIS, IRIS Europe stb.) túlnyomó többsége a 
vízi közlekedéssel kapcsolatos. A portál rendkívül 
hasznos adatokat felvonultató Vízi információ el-
nevezésű menüjét részletesen is szükséges kifej-
teni: 
● Hajózás (hajók típusai, legkisebb-legnagyobb 

hajózási vízszint adatai, méretkorlátozások, mű-
tárgyak, hajózási társaságok, hajójavítók, hajó-
zási rádiók, RSOE diszpécserszolgálat, hajózási 
érdekességek). 

● Vízrajz (vízrajzi ismeretek, domborzati viszo-
nyok, hidrográfia, éghajlati viszonyok, vonaltér-
kép). 

● Kikötők (Duna és Balaton, díjszabásokkal). 
● Kompok és átkelők 
● Hatóság, szabályozás (vízi közlekedési előírá-

sok, vízi rendészet, hatályos jogszabályok, hajó-
zási hatóságok). 

● Hajósoknak szóló hirdetmények és tájékoztatók 
(átirányítás az NKH lapjaira). 

● Menetrendek 
● Vízállás, gázlók (a magyarok mellett horvát, oszt-

rák, szlovák). 
● Online viharjelző rendszer 
● Információs és segélyhívó rendszerek (Duna, 

Tisza, Balaton). 
● Turizmus 
● EU szabályozás (direktívák, jelentések, szabvá-

nyok stb.). 
 
A felsorolásból – mint a legaktuálisabb információ-
kat sugárzó hajózási médiaként – mindenképpen 
ki kell emelni az RSOE diszpécserszolgálatát, 
ismertebb nevén a „Navinfo Budapest” hívójelű 
segélykérő és információs állomást, amely a Duna-
Majna-Rajna Rádiós Információs és Segélyhívó 
Rendszer (DISR) része. A diszpécserek folyama-
tosan (24 órán keresztül) elérhetők, figyelik a hajó-
zási rádiócsatornák forgalmazásait, napi rendsze-
rességgel vízállás és gázlóadatokat olvasnak be, 
segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. Kár-
eset, baleset; tűzeset bekövetkeztekor a hatósá-
gok által előírt bejelentési kötelezettségnek is ele-
get lehet tenni a „Navinfo Budapest” rádiónál. Fel-
adataik között szerepel még a veszélyes anyagot 
szállító hajók bejelentkezéseinek fogadása, a ha-
jók nyomkövetése. Az RSOE kiemelten közhasznú 
szervezet; a DISR mellett a Balatoni (BISR), vala-
mint a Tiszai (TISR) Információs és Segélyhívó 
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rendszereket is üzemelteti. A BISR segíti a balato-
ni vízi mentés koordinációját, vezérli a Balatoni 
Viharjelző Rendszert (BVR), a TISR a tiszai vízi 
turizmus és hajózás biztonságát szolgálja, árvíz 
esetén hatékony eszköze a mentési hírközlésnek, 
a védekezésben résztvevők kommunikációjának. 
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
(OKF) és az RSOE által üzemeltetett, a Külügymi-
nisztérium Válságkezelő Központjával, illetve az 
Egyesült Államok Geológiai Szolgálatával (USGS) 
együttműködve fenntartott EDIS (Emergency and 
Disaster Information Service) oldalak hasznos 
tanácsokkal, információkkal szolgálnak a veszély-
helyzetekről, valamint azok megelőzéséről. A 
rendkívüli események nemcsak Magyarországra, 
hanem egész Európára, de még az USÁ-ra vonat-
kozóan is figyelemmel kísérhetők: például árvizek, 
viharok, szeizmikus adatok. 
 
Az áttekintésből is leszűrhető, hogy az RSOE in-
ternetes megjelenése kulcsfontosságú a hazai 
hajózási információforrások között, használata 
elengedhetetlen a téma iránt érdeklődök és a ha-
józással hivatásszerűen foglalkozók számára 
(www.rsoe.hu). 
 
Az érdekképviseleti szervek közül a 2004-ben 
alakult Magyar Hajózási Országos Szövetség 
(MAHOSZ) oldalai szolgálhatnak kiindulópontul a 
tájékozódáshoz, elsősorban alapító tagjai (magyar 
személy- és árufuvarozók, valamint más, a hajó-
zással összefüggő tevékenységet végző egyesüle-
tek), illetve a hírek tekintetében (www.mahosz.hu). 
 
A Magyar Hajózásért Egyesület (MHE) tevékeny 
szerepet vállal a hazai hajózás népszerűsítésében, 
tárgyi emlékeinek megőrzésében (hajófelújítások-
ban), rendezvények szervezésében, mindezt aktív 
médiaszereplésekkel. Közkedvelt és széles körben 
használt hajóregiszteri szolgáltatásukról a követke-
zőkben lesz részletesen szó (www.hajocsavar.hu). 
 
Sajnos, már egyre inkább csak történelmi jelentő-
séggel bír a Magyar Tengerészek Egyesületének 
(MATE) érdekes kép és híranyaga (www.mateinfo. 
hu). 
 
A régi hajók – mint ipartörténeti emlékek – meg-
mentésén fáradozik a MAHOSZ, az MHE és a 
MATE, valamint a Közlekedési Múzeum és a (we-
bes jelenléttel nem rendelkező) zebegényi Hajó-
zástörténeti Múzeum együttműködésével a Zoltán 
Alapítvány. A 2004 tavaszán, az Európa cégcso- 
 

port és Neszmély Önkormányzata által létrehozott, 
jelenleg nyolc saját tulajdonú veterán nagyhajó 
ápolását végző civil szervezet működteti a 
neszmélyi hajóskanzent, de gondoskodik a Közle-
kedési Múzeum tulajdonában lévő, Budapesten 
álló Kossuth-múzeumhajó szakszerű üzemelteté-
séről is. Muzeális értékű járműveit részletesen 
bemutatja oldalain. 2004 óta évente (októberben) 
rendezi a Magyar Hajózási Emléknap programjait 
Neszmélyben (www.zoltanalapitvany.hu). 
 
A Közlekedési Múzeum Közművelődési osztálya 
körül kialakult lelkes csapat által alapított Magyar 
Közlekedési Közművelődésért Alapítvány hajózási 
szakága kevés információt oszt meg magáról az 
interneten, feltételezhetően nem erre a közlekedé-
si ágazatra helyezik működésük hangsúlyát 
(www.mkka.hu). 
 
A vízügyi történeti anyagok felkutatását, kiállítások 
szervezését, kiadványok megjelentetését tűzte ki 
célul többek között az 1996-ban bejegyzett Pro 
Aqua Alapítvány (http://www.vizugy.hu/vir/vizugy. 
nsf/0/81164676c93306eac1256ca60030c94f?Open
Document). 
 
A Paksi Duna-partért Közalapítvány Paks Város 
Önkormányzata által, a paksi Duna-part rehabilitá-
ciójára életre hívott szervezet; gazdag képanyagot 
tesz közzé rendezvényeiről (www.paksnet.hu/ 
dunapartert). 
 
A Gróf Széchenyi Ödön Magyar Hajózási és Yacht 
Egylet elsősorban emléktúrák szervezésével adó-
zik a nagy magyar reformer, illetve fia munkássá-
gának. Oldalain erről fest rövid képet (www. 
motoryacht.hu). 
 
A Hajóipari Vállalkozók Egylete főként Balaton 
közeli hajóépítőket, kereskedőket, hajó-
bérbeadókat, oktatókat, hajójavítókat, kikötői szol-
gáltatókat magában foglaló szakmai együttműkö-
dési forma, érzésünk szerint üzleti tömörülés, en-
nek megfelelően cégkatalógust is készít (www. 
hajoegylet.hu). 
 
A hivatásos hajózás mellett a vízi sportokat űzők is 
számos szervezetbe tömörülhetnek, közülük inter-
netes megjelenésük okán kiemeljük a Magyar Vi-
torlás Szövetséget (www.hunsail.hu), a Magyar 
Evezős Szövetséget (www.evezosszov.hu), a Ma-
gyar Motoros Vízisport Szövetséget (www. 
mmvsz.hu). 
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Vízi járművek regisztrálását végző adat-
bázisok 
 
Hasonlóan más közlekedési eszközökhöz, a hajók-
ról is építenek adattárakat, amelyek a járművek 
főbb jellemzőit, esetleg fotóit, és a hozzájuk kap-
csolódó legfrissebb híreket, de akár történeti ösz-
szefoglalásokat, szubjektív közleményeket (pl. 
útleírásokat, felújítások részletes ismertetését) is 
tartalmaznak. Mind a hajós szakma, mind a kíván-
csi amatőrök számára színes és érdekes összeállí-
tások ezek; archiváló funkciójuknál, de ismeretter-
jesztő jellegüknél fogva is rendkívül hasznos kez-
deményezések. 
 
A Magyar Hajózásért Egyesület által fenntartott 
Magyar hajóregiszterben az összes hazai lobogó 

alá került, magyar tulajdonú, illetve Magyarorszá-
gon épített tavi, folyami és tengeri egységet sze-
retnék számba venni, ami óriási és szinte végelát-
hatatlan munka. A szakirodalmi, illetve internetes 
források mellett a szerkesztők számítanak a hajó-
tulajdonosok, olvasók észrevételeire, emlékeire, 
fotóira stb. is, így a regiszter web 2.0-ás alapon 
épül. Ennélfogva több pontatlanság, szerkesztési 
következetlenség, esetleg adathiány is előfordul a 
rendszerben, de hangsúlyozni kell, ez – az egyet-
len ilyen típusú, teljes körű civil – kezdeményezé-
sük érdemeit nem csorbítja. A keresés történhet 
hajógyárak, hajónevek, hajótulajdonosok és hajó-
típusok szerint (5., 6. ábra). Angol nyelvű változata 
is működik (www.papernet.hu). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ábra Részlet a Magyar hajóregiszter belvízi keresőlapjáról 

Forrás: http://www.papernet.hu/?t=folyami&l=list&lang=hun
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6. ábra A Szent Miklós személyhajó adatlapja a Magyar hajóregiszterből 

Forrás: http://www.papernet.hu/?l=sdetails&i=1378&lang=hun
 

 
Kalmár Dániel szerkesztésében olvasható a Fo-
lyami hajózás portál, amely részletes és illusztrált 
csoportosítást közöl a folyami hajófajtákról, jelleg-
rajzokat mutat, azonban fő célkitűzése a Magyar-
országra látogató kabinos személyhajók katalógu-
sának építése: adataik, fényképeik, menetrendjeik 
és egyéb jellemzőik gyűjtése (www.folyamhajo.hu). 
 
A Balatonon üzemelő hajókról a Balatoni hajók 
katalógusa nyújt teljes körű képet, amely – hason-
lóan az előzőekhez – adatokat, fotókat, sőt ese-
ményeket, élménybeszámolókat is tartalmaz 
(www.balatonihajok.hu). 
 
Hozzá kapcsolódik a Balatoni hajók anno elneve-
zésű gyűjtemény, melynek bőséges képanyaga 
fontos kordokumentum (http://hajokanno.fw.hu). 
 

Ehelyütt kell megemlíteni a különféle ingyenes 
tárhelyekre feltöltött személyes képgalériákat, 
amelyekről jelentős összeállítás található a www. 
magyarhajozas.lap.hu oldalán, ahonnan egyébként 
sok más, hajózással kapcsolatos lapra is el lehet 
jutni. 
 
 
Fórumok, sajtótermékek, hirdetőportálok 
 
Vitathatatlanul a legismertebb és legolvasottabb 
hazai hajózási fórum az Index keretein belül hoz-
záférhető Gőzhajók, hadihajók, hajózás című. Ak-
tualitástól függően napi tíz-húsz, de csúcsidőben 
akár százas nagyságrendű hozzászólások szület-
nek itt. A fórum érdekessége, hogy tagjaiból szer-
veződött az MHE. Laikus vagy szakmai kérdések 
megvitatására és megválaszolására, friss hírek 
szemléjére kitűnő, de egyébként is minden hajó-
zást kedvelőnek ajánlható rendszeres látogatása 
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(http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=901116
0&la=70357788). 
 
A hajózáshoz kötődő hivatalos lapok elsősorban 
az egyes ágazati közlönyök, melyek ingyenesen 
letölthetők a Magyar Hivatalos Közlönykiadó hon-
lapjáról: Közlekedési Értesítő, Környezetvédelmi 
és Vízügyi Értesítő (www.kozlonykiado.hu). 
 
Az OKTFV bemutatásánál már szót ejtettünk a 
Zöldhatósági Közlemények című kiadványról, amely 
rendszeresen számos vízügyi vonatkozású anyagot 
is magában foglal (www. orszagoszoldhatosag. 
gov.hu). 
 
További periodikumok: 
● Hajó Magazin – vitorlás, szörf és motorcsónak 

magazin (www.hajomagazin.hu).  
● Tranzit – logisztikai és szállítmányozási magazin, 

időnként hajózási cikkekkel (www.tranzit.hu). 
● A Magyar Közlekedési Kiadó két szaklapja: Ma-

gyar Közlekedés – 1870-ben alapított szakfolyó-
irat, amelynek hajózási menüjébe nincs tartalom 
feltöltve (www.magyarkozlekedes.hu) és Navigá-
tor – internetes megjelenése nincsen. 

● Mérnök Újság – vízépítéssel, közlekedésterve-
zéssel foglalkozó írásokat közöl 
(www.mernokujsag.hu). 

● Természetbúvár Magazin – természetvédelem, 
vízvédelem (www.termeszetbuvar.hu). 

● KTE Hírlevél – az MTESZ KTE havi kiadványa 
(www.kte.mtesz.hu). 

 
A portálként funkcionáló Yachtlap több szolgálta-
tást kínál, elsősorban a vízi sportok szerelmesei-
nek. Cégtárat épít, ahol például a zsilipek, hajó-
szervizek, hajóbiztosítók adatait kereshetjük, de 
hírei, eseménynaptára, webáruháza, hirdetési 
oldalai is közkedveltek. Évente ad ki katalógust, 
valamint a Glóbusz utazási magazin tulajdonosa 
(www.yachtlap.hu). 
 
A Yachtlap mellett vízi járművek adás-vételének 
hirdetését végzi a Képes Autó Expressz (www. 
expressz.hu/auto/vizijarmu).  
 
 
Kikötők, révátkelések, webkamerák 
 
Jelentőségüknél fogva külön fejezetben foglalko-
zunk a kikötőkkel, bár jellemzően ezeknek a léte-
sítményeknek önálló honlapjuk nincsen. Néhány – 
részben már említett – szolgáltató témakatalógusa 
segíthet az eligazodásban. A kikötőknél csak az 
ún. közforgalmúakat érdemes megvilágítani. Ezen 

belül is megkülönböztethetünk nagy- (teher- vagy 
személyszállító vízi járművek) és kishajók (sport- 
és kedvtelési célú csónakok, jachtok stb.) számára 
igénybe vehetőket, továbbá – speciális tulajdonsá-
guknál fogva – önállóan kezeljük a rév- és komp-
átkelőket. 
 
Az NKH időről-időre aktualizálja az általa jóváha-
gyott kikötőrendeket, melyek egy adott kikötőn 
belüli közlekedési szabályokat határozzák meg 
(www.nkh.hu/hajozas/content/view/3674/5706/lang
,hu). 
 
A RSOE honlapjának „Vízi információk” menüpont-
jában megjeleníti a legtöbb dunai teherkikötő és 
balatoni sportkikötő adatait, linkjeit, sőt, díjszabás-
okra is utal. Jól használható – folyamkilométereket, 
telefonszámokat, menetrendeket, viteldíjakat re-
gisztráló – összeállítás készült a dunai, tiszai és 
balatoni kompokról, révekről is (7. ábra) (www. 
rsoe.hu). 
 
A Yachtlap vegyesen (több kikötő- és vízterület 
típust együttvéve) közli az általa megszerzett ada-
tokat (www.yachtlap.hu). 
 
Sajátos kategóriát képeznek a webkamerák, ame-
lyek száma örvendetes szaporodik Magyarorszá-
gon. Jelenleg Siófokon, Budapesten, Dunaújváros-
ban, Baján és Szegeden működik ilyen berendezés. 
Elérhetőségükről a www.webkamera.lap.hu vagy a 
www.magyarhajozas.lap.hu ad tájékoztatást. 
 
 
Képzés 
 
Az oktatás terén többféle képzési szintet kell elkü-
lönítenünk. Az NKH regionális szervezetei, illetve 
vizsgabiztosai rendszeresen tartanak elméleti és 
gyakorlati vizsgákat a következő képesítések meg-
szerzéséhez, amelyeknek vizsgakérdései is letölthe-
tők (http://www.nkh.hu/hajozas/content/view/ 3679/ 
5717/lang,hu): 
● belvízi kedvtelési célú (kisgéphajó-vezető, vitor-

lás kishajó-vezető), 
● tengeri kedvtelési célú (különféle kisgéphajó-

vezetői), 
● belvízi hivatásos fedélzeti (hajóskapitány, hajó-

vezető, kormányos stb.), 
● hajózási rádiókezelő (belvízi hajózási rádiókeze-

lő stb.), 
● belvízi hivatásos gépüzemi (I. osztályú géptiszt 

stb.), 
● veszélyes áru (ADN) szállítási szakértő, 
● hajózási üzemeltetési vezető. 
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7. ábra A dunai kompok és révek legfontosabb adatai a RSOE honlapjáról 
Forrás: http://www.rsoe.hu/index.php?pageid=v_kompokatkelok_duna

 
 
A felsoroltak közül a sport- és kedvtelési célú ké-
pesítésekhez több magáncég is tart felkészítő 
tanfolyamokat, gyakorlati órákat ad, hasonlóan a 
szélesebb körben ismert autósiskolákhoz. Részle-
tes listájuk: http://motorcsonak.lap.hu. 
 
A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 
(korábbi nevén: Lékai János Hajózási Szakközép-
iskola) reálgimnáziumként többek között hajógép- 
és berendezés-technikus, valamint közlekedés-, 
üzemviteli, hajózási és kikötői technikus végzett-
ség megszerzését kínálja hallgatóinak (www.fok. 
hu/bp_kir/intezmen/generalt/4747_int.htm és http:// 
mhszki.freeweb.hu). 
 
A Széchenyi István Egyetem (SZE) Baross Gábor 
Építési és Közlekedési Intézetében ma is működik 
az egykori Hajózási tanszék jogutódja, a Közleke-
dési tanszék. Az önálló hajózási szak azonban 

megszűnt, jelenleg közlekedésmérnöki diplomát 
kínálnak a hallgatóknak (http://eki.sze.hu). 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BMGE) Közlekedésmérnöki Karán léte-
sült Repülőgépek és hajók tanszéken hajóépítő-
gépész, vízi közlekedés, hajótervezés modulokon 
hallgathatók kurzusok (http://rht.bme.hu). 
 
Ezen kívül természetesen több felsőoktatási in-
tézményben foglalkoznak a vízi teherszállítás sze-
repével és vizsgálatával, főképpen a logisztikai 
tantárgyak, szakirányok keretein belül. 
 
 
Statisztika 
 
A Kormány 2006-os évi Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Programja (OSAP) a következő adat-
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● A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok 
(1382/05). 

 

szolgáltatási kötelezettségek teljesítését írja elő az 
érintettek számára: 
● A vízi szállítás adatai (1185/05), 

A kérdőívek feldolgozását a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) és a GKM végzi. Az ebből származó 
táblák egy része a KSH honlapjáról letölthető 
(stADAT – idősoros éves és évközi adatok, Gyors-
tájékoztató), melyek elsősorban a személy- és 
teherszállítási adatokra összpontosítanak (8. áb-
ra). A GKM 1857-es azonosítójú adatgyűjtésének 
számai Ulicska Ferenc honlapján böngészhetők, 
aki a GKM munkatársaként magánoldalain is ter-
jeszti az összeállítások nyilvános darabjait, sőt a 
KSH-tól származó statisztikákat is utánközöl 
(www.ksh.hu és www.ulicska.iweb.hu). 

● Áru- és személyszállítási teljesítmények 
(1189/04), 

● Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szaka-
szának tranzit hajóforgalmáról (1198/04), 

● A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, 
magán kikötők, motoros kishajók, vitorlás kisha-
jók adatai (1392/06), 

● A kikötői áru- és hajóforgalom (1857/05), 
● A vízi utak fenntartási munkái és költségei 

(1399/03), 
● Az infrastruktúra fejlesztése, működtetési költsé-

gei (1858/03), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ábra Részlet a KSH Szállítási teljesítmények, 2007. I-II. negyedév című gyorstájékoztatójából 
Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/sza/sza20706.pdf
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Egyéb források 
 
Fontos tudni, hogy hajózási foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatás nyújtására csak egyes 
orvosok jogosultak Magyarországon. Listájuk és 
elérhetőségük dr. Melles Imre hajóorvos (Repülési, 
Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ) 
lapjain – sok más hasznos egészségügyi informá-
ció mellett – megtalálható (www.hajoorvos.hu). 
 
Jelen dolgozatnak nem volt célja üzleti indíttatású 
források bemutatása, azonban annyit megemlí-
tünk, hogy hajózási vállalkozásokról, hajóépítő- és 
forgalmazó cégekről, mérnöki irodákról, egyéb 
kereskedelmi jellegű információkról bővebb tájé-
koztatást szerezhetünk a mindenki által ismert 
Startlap család egyes témakatalógusaiban, példá-
ul: 
● http://magyarhajozas.lap.hu 
● http://hajo.lap.hu 
● http://kikoto.lap.hu 
● http://hajoberles.lap.hu 
● http://motorcsonak.lap.hu 
● http://hajofelszereles.lap.hu 
● http://vitorlazas.lap.hu 
 
Megállapítható, hogy a hazai internetes hajózási 
információforrások száma és minősége igyekszik 
követni az igényeket, azonban további fejlesztésük 
elengedhetetlen. Terjedelmes összegzés helyett, a 
kitartó figyelmet követően, azt kívánjuk, hogy olva-
sóink testközelből is ismerkedjenek meg a hajózás 
szépségeivel, mert ugyan: „a hajó nagyobb bizton-
ságban van a kikötőben, de a hajókat nem ezért 
építik.”3 

 
 
 

Hivatkozások 
 
1  A hajózási témájú tankönyveket, szabályzatokat, 

oktatási- és vizsgasegédleteket, térképeket, albumo-
kat stb. nem ide sorolva néhány példa: 
● HÁMORI Péter: A magyar hajózás képes története. 

Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 135 p. 
ISBN 963-19-0311-7 

● HORVÁTH Imre: Balatoni Hajózási Rt. hajósai. Tör-
ténetünk 1846-tól napjainkig. Siófok, Balatoni Hajó-
zási Rt., 2005. 88 p.  

● HORVÁTH József: A „Nautica”. A fiumei M. Kir. Ál-
lami Tengerészeti Akadémia története. Budapest, 
Ha-Jós Bt., 1999. 196 p. ISBN 963-03-9236-4 

● MARCZIS Ervin: 100 éves a magyar állami hajózás. 
Budapest, MAHART. 1994. 92 p. ISBN 963-04-4798-3 

● RITTER P. Tibor–NEMHALA György–STRAUB De-
zső: Csodahajó. Noé bárkájától a szárnyashajóig. 
Budapest, Redakció, 2007. 239 p. ISBN 963-06-
0921-5 

● VASS Ödön: Hajózási értelmező szótár hivatalos és 
kedvtelési hajósoknak, tengerészeknek. Budapest, 
Alapítvány a Hajósoktatásért, 2006. 116 p. ISBN 
963-229-194-8 

2  Például: Hajózás [elektronikus dokumentum] CD-
ROM. Budapest, Info-Korong, 1998. 

3  COELHO, Paulo: A zarándoklat. Egy mágus naplója. 
Ford. PALKÓ Katalin. Budapest, Athenaeum, 2005. 
247 p. ISBN 963-9261-27-0 
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Új Web of Knowledge platform 
 
A Thomson Scientific teljes egészében megújította az ISI Web of Knowledge platformot: új megközelítéssel 
lehet keresni, elemezni és megosztani az információkat. Az új változat megújított arculatával a különböző 
felhasználói közösségek egyedi és kutatási igényeit célozta meg azzal, hogy új és innovatív útvonalakat 
ajánl fel. Az újra tervezett platform a kezdőknek is segítségére van.  
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 5. sz. 2007. p. 9./ 
 

(Viszocsekné Péteri Éva) 
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