HAJÓZÁSI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 841 01 0000 00 00 Hajózási technikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 841 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Hajózási technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3122

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
70 %
30 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nyelvi laboratórim
tanterem
számítógép-terem
demonstrációs terem
gyakorló terem
alapozó tanműhely
hegesztő tanműhely
mechanikai és villamos mérőszoba
hajósmunkák tanműhely (tanhajó)
hajósmunkák tanműhely
gyakorlóterem (tanhajó)
rajz szaktanterem
üzemlátogatás hajókon

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ll ő i
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3122

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Közlekedési technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Karbantartja az úszólétesítményt, illetve a hajókötelék részeit
Közreműködik a hajózási műveletekben
Feladatokhoz kapcsolódó egyéb tevékenységet végez
Részt vesz a hajógépüzem működtetésében
Részt vesz a fuvarfeladat végrehajtásában
Fedélzetmesterként részfeladatokat irányít
Részt vesz a rendkívüli események elhárításában
Kezeli az úszólétesítmény készleteit
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 840 01 0000 00 00
Úszómunkagép-kezelő
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítések követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0658-06 Úszólétesítmény üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi az acélszerkezet, fedélzeti eszközök, berendezések, szerszámok karbantartását
Hegesztéssel javítási munkát végez
Kézi szerszámokkal, kisgépekkel fémszerkezeti munkát végez
Javítással, alkatrészcserével elhárítja a fedélzeti gépek hibáit
Egyszerűbb faszerkezeti munkát, javítást végez
Felügyelet mellett vezeti a hajót
Használja az URH-rádiótávbeszélő berendezést
Idegen nyelven is kommunikál a vízi közlekedés más résztvevőivel, az utasokkal
Kapcsolatot tart a hajótulajdonos, a javító üzem és szerviz munkatársaival
Számítástechnikai eszközöket, alap, illetve speciális programokat használ
Kezeli az úszólétesítmény okmányait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hajózási szakkifejezések, szövegek
C Idegen nyelvű hajózási kiadványok
B Hajók egymás közötti kommunikációja idegen nyelven
B Hatóságok, utasok, egyéb partnerekkel való kommunikáció
B Hajózási dokumentumok, levelezések, számítások
B Helymeghatározó és információs rendszerek
C URH-rádiótávbeszélő készülékek
B Rádiókommunikáció
C Fémmegmunkálási gyakorlat
C Famegmunkálási gyakorlat
C Láng- és ívhegesztés
C Villamossági gyakorlat
C Famegmunkálás, festés
C Mérési, szerelési gyakorlat
C Munkajogi alapismeretek
C Polgári és kötelmi jog a fuvarozásban
C Büntetőjog a közlekedésben
B Hajózás jogi szabályozása, államigazgatása
C Hajózás nemzetközi szabályozása
C Biztosítások
C Hajózási szabályzat
B Belvízi hajózási térképek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
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2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Géprajz készítése

Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Mozgáskoordináció
Társas kompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0659-06 Úszólétesítmény irányítása, rendkívüli események kezelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tisztán tartja az úszóművet, fedélzetet
Elvégzi a szükséges műszakonkénti karbantartásokat
Rendszeres karbantartással üzemképes állapotban tartja a fedélzeti gépeket
Rozsdátlanítja és festi az úszólétesítmény acélszerkezetét
Javítja a különböző köteleket (fuxolás)
Horgonyzási műveletet végez
Kötélmanőverezési (gépnélküli) hajóműveleteket végez
Zsilipelési műveletet végez
Szolgálati csónakkal kisegítő munkát végez
Betartja a technológiai előírásokat, írásos és szóbeli utasításokat
Betartja a Hajózási Szabályzat vonatkozó előírásait
Betartja a Hajózási Munkák Biztonsági Szabályzatát
Kapcsolatot tart szóban, írásban, informatikai rendszereken keresztül
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betart
Fejleszti szakmai ismereteit, tudását
Ellátja a tűzriadó esetére meghatározott feladatait
Ellátja a lékesedési riadó esetére meghatározott feladatait
Rendkívüli eseményről, veszélyforrásról tájékoztatja munkahelyi vezetőjét,
munkatársait
Rendben tartja a tűzoltó rendszert és az eszközöket
Rendben tartja a havaria-láda felszerelését
Lékesedést elhárít
Szolgálati csónakkal vízbőlmentést végez
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Sérülés esetén elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkabiztonság és foglalkozásegészségügy alapfogalmai
B Munkahelyek és munkavégzés biztonságtechnikája
C Hajózási munkák biztonságtechnikája
B Tűz tulajdonságai, tűzoltó eszközök, berendezések
B Tűzvédelmi feladatok a hajózásban és a kikötőkben
B Környezetvédelem a hajózásban és kikötőkben
B Elsősegélynyújtás
C Hajó (úszólétesítmény) típusok
C Úszáshelyzetek, stabilitás, szilárdsági igénybevétel
B Gépnélküli hajóműveletek (úszómunkagépek)
A Hajózási kötelek, láncok
A Kötélmunkák, karbantartás
A Jelzőeszközök és navigációs berendezések, felszerelések
A Hajó- és személyi mentőeszközök, -berendezések
B Környezetvédelmi berendezések
B Tűzoltó és biztonsági rendszer
C Úszótest szerkezeti kialakítása, részei
B Úszótest anyagai, karbantartása
B Meghajtás és kormányberendezések
C Hajózási szabályzat
B Rendkívüli hajózási események, műveletek
A Evezős és motoros szolgálati csónakkal végzett munkák
B Horgonyok, horgonyberendezések
B Kikötő- és csatolóberendezések
C Kapcsolattartás (idegen nyelven is) a vízi közlekedés résztvevőivel
C Elektronikus kommunikáció, helymeghatározás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Hajózási, vízügyi jelképek értelmezése
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
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Határozottság
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0660-06 Fedélzetmester feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik az árukezelési feladatokban
Együttműködik a rakodásban részt vevő személyekkel, kikötői szervekkel
Rakodás közben ellátja a hajó biztonsága érdekében szükséges teendőket (kötélállítás,
merülés, stb.)
Elvégzi az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését
Fedélzeti karbantartási és javítási munkákat végez
Hajózási műveleteket végez
Fuvarfeladatok végrehajtását végzi
Rendkívüli események elhárítását végzi
Hajók, hajókötelék készleteit ellenőrzi
Munkatársak betanítását, szakmai, biztonságtechnikai oktatását végzi
Gondoskodik a személyzet szociális ellátásáról
Adminisztrál, nyilvántartásokat vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Belvízi hajózási földrajz, vízrajz-meteorológia
B Vízi út, hajóút fogalma, használata, kitűzése
B Magyarország vízi utak és kikötők jellemzői
B Európai vízi utak és kikötők jellemzői
C Áru- illetve rakománycsoportok, csomagolás, egységrakományok
B Rakodóterek előkészítése, rakodási terv
C Áruátadás, -átvétel, súlymegállapítás
C Veszélyes áruk szállítása
B Hajóvezetés folyókon, csatornákon és tavakon, vonalismereti alapelvek
B Hajók irányítása, a kormányzás elmélete
B Műveletek önjáró- és magányos géphajóval
B Műveletek tolóhajóval
B Műveletek vontatóhajóval
B Hajóműveletezés rendkívüli hajózási viszonyok között
B Radarhajózás
B Vitorláshajózás
B Kormányberendezések
B Hajószerkezeti részek
B Raktárak, rakodó-berendezések
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C

Kishajó-, illetve nagyhajó-vezetés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
Személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0661-06 Gépházban végzett feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tisztán tarja a gépházat
Üzemelteti a fő- és segédgépeket
Elvégzi az indítás előtti üzembe helyezési feladatokat
Indítja, leállítja, működteti a motorokat
Értelmezi a motorok üzemi jellemzőit, képes ezeket befolyásolni
Elvégzi az üzemeltetés közbeni feladatokat, vezeti a gépnaplót
Üzemelteti a gép- és hajóüzem segédberendezéseit
Üzem- és kenőanyag napi készletet ellenőriz, szükség szerint feltölt
Az üzemeltetésnél a kezelési utasításoknak megfelelően jár el
Indítja, leállítja, ellenőrzi a gépüzem segédberendezéseit (szivattyú, kompresszor stb.)
Indítja, leállítja, ellenőrzi a gépüzem és hajóüzem villamos gépeit, berendezéseit
segédberendezéseit
Indítja, leállítja, ellenőrzi a személyzetet, illetve az utasokat kiszolgáló berendezéseket
(fűtés, légkondicionáló, vízhálózat stb.)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Mechanikai alapfogalmak
C Gépelemek
C Erőátviteli mechanizmusok
C Energiaátalakító berendezések
C Műszaki mérések
C Géprajz
B Üzemeltetés, üzemképesség szabályozása
B Hajós- illetve fedélzeti munkák
B Fedélzeti gépek üzemeltetése, beállítása
B Hajógépüzem kialakítása, berendezései
C Hajó-dízelmotorok szerkezete
B Hajó-dízelmotorok üzemi jellemzői, üzemeltetésük
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B
B
B
B
B
B
B
B

Távvezérlés, automatizálás
Hajtóművek, tengelyvezeték
Szivattyúk, kompresszorok
Villamos gépek, -berendezések, és -hálózat
Gépüzemet kiszolgáló rendszerek, készletek
Kazánok, klímaberendezések és hűtőgépek
Hidraulikus és pneumatikus rendszerek
Hajóüzemet kiszolgáló rendszerek, készletek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Géprajz olvasása, értelmezése
2
Villamoshálózat-rajz olvasása, értelmezése
2
Csőhálózat-rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0662-06 Általános hajózási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi az úszólétesítményt, a fedélzeti és biztonsági berendezéseket, jelenti a
hiányosságokat
Részt vesz az úszólétesítmény házi, vagy üzemi javításában
Ellátja feladatait a különböző hajóműveletekben
Indulásnál, érkezésnél kezeli a köteleket és egyéb eszközöket
Részt vesz a hajózási kötelék összeállításában
Közreműködik a különleges hajóműveletek végrehajtásában
Őrszolgálatot ad
Ellenőrzi és biztosítja a rakterek árufogadásra való alkalmasságát
Közreműködik a személyszállítási feladatok végrehajtásában
Információval látja el az utasokat, segít a ki- és beszállásban
Betartatja a biztonsági előírásokat, előzékeny, udvarias magatartást tanúsít
Részt vesz a vendéglátásban
Figyelemmel kíséri az úszólétesítmény működéséhez szükséges készletet, jelenti a
fogyást
Közreműködik a különféle készletek beszerzésében
Közreműködik a hulladékkezelésben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Személyszállítás, vendéglátás
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A
A
A
B
B
B
A

Kikötőberendezések és felszerelések
Horgonyok, horgonyberendezések
Tolóberendezések, csatolócsörlők
Vontatóberendezések
Lakó- és utasterek
Üzemi és személyi készletek
Kötélmunkák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
-
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Az 54 841 01 0000 00 00 azonosító számú, Hajózási technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0658-06
Úszólétesítmény üzemeltetése
0659-06
Úszólétesítmény irányítása, rendkívüli események kezelése
0660-06
Fedélzetmester feladatai
0661-06
Gépházban végzett feladatok
0662-06
Általános hajózási feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 841 01 0000 00 00 azonosító számú, Hajózási technikus megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

242/3.0/0661-06

242/1.0/0660-06

242/2.0/0662-06

242/2.0/0659-06

242/1.0/0661-06

14

242/1.0/0658-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

NNyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

242/4.0/0661-06

1

242/1.0/0662-06

242/3.0/0659-06

242/1.0/0659-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17

242/2.0/0661-06

242/2.0/0660-06

15

242/3.0/0661-06

242/2.0/0658-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 841 01 0000 00 00 azonosító számú, Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

óraszáma
azonosítója
242/1.0/0658-06
242/2.0/0658-06
242/1.0/0659-06
242/2.0/0659-06
242/3.0/0659-06
242/1.0/0660-06
242/2.0/0660-06
242/1.0/0661-06
242/2.0/0661-06
242/3.0/0661-06
242/4.0/0661-06
242/1.0/0662-06
242/2.0/0662-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Szakmai alapismeretek I.
144
Szakmai alapismeretek II.
194
Biztonságtechnika
100
Hajózástan
209
Hajózási műveletek
28
Hajósmunkák irányítása I.
72
Hajósmunkák irányítása II.
130
Műszaki alapismeretek
108
Hajógépész ismeretek
85
Hajógép ismeretek I.
104
Műszaki ismeretek
36
Személyszállítás
72
Fedélzeti munkák
74
Mindösszesen óra: 1356

0
0
0
54
0
0
40
0
72
0
0
0
0
166

122
0
0
68
0
0
25
0
50
0
0
0
49
314

összes

266
194
100
331
28
72
195
108
207
104
36
72
123
1836

„A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program
(tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.”

„Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a
közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a részszakképesítés
megszerzésére irányuló képzés szakmai programjának kialakítása során a szakmai és
vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő
tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre
meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
Ha a részszakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a
részét képezi, úgy a részszakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek
figyelembevételével - a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet
tartalmának elhagyásával - kell kialakítani.”
[1]
[2]
A szakképzési törvény alapján: "12. § (2) A szakmai vizsga állami vizsga. A szakiskolában és a
szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
vizsgára történő felkészítés folyik. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális
szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban
résztvevők számára részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat."
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9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0658-06 Úszólétesítmény üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Belvízi hajóutak jellemzői, kikötői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakmai kommunikációs helyzetgyakorlat (idegen nyelven is)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Anyagmegmunkálási gyakorlat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0659-06 Úszólétesítmény irányítása, rendkívüli események kezelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hajó üzemképessége, hajótest-szerkezetek és karbantartásuk
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kötél- és fedélzeti munkák, hajóműveletek (3-4 fős csoportban)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hajózási szabályzat, biztonságtechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Csónak- és kishajóvezetés, vízbőlmentés, elsősegélynyújtás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
4. feladat 15%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0660-06 Fedélzetmester feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Áruismeret és rakodástechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hajótest-szerkezetek és karbantartásuk
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hajó üzemképessége, biztonságtechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 35%
3. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0661-06 Gépházban végzett feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hajó-dízelmotorok üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gépüzemet és hajóüzemet kiszolgáló berendezések és rendszerek üzemeltetése
17

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hajó-dízelmotorok üzemeltetése, egyszerűbb alkatrészcsere
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0662-06 Általános hajózási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Személyszállítás és vendéglátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hajókötelék összeállítása, különleges hajóműveletek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az úszólétesítmény működéséhez szükséges készletgazdálkodás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 35%
3. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 841 01 0000 00 00 azonosító számú, Hajózási technikus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 25
18

5. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Hajózási
technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 841 01 0000 00 00 azonosító számú, Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

242/1.0/0658-06

Szakmai
alapismeretek I.

azonosítója

sza
sza
sza

242/1.1/0658-06
242/1.2/0658-06
242/1.3/0658-06

72
72
0

0
0
0
0 266
0 122

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.1/0658-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven is kommunikál a vízi közlekedés más résztvevőivel, az utasokkal
Használja az URH-rádiótávbeszélő berendezést
Kapcsolatot tart a hajótulajdonos, a javító üzem és szerviz munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózási szakkifejezések, szövegek
C típus Idegen nyelvű hajózási kiadványok
B típus Hajók egymás közötti kommunikációja idegen nyelven
B típus Hatóságok, utasok, egyéb partnerekkel való kommunikáció
B típus Rádiókommunikáció
B típus Hajózási dokumentumok, levelezések, számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Információk önálló rendszerezése 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi laboratórim
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem keretén belül írásos szakmai szöveget, hajózási dokumentációt,
hajósoknak szóló hirdetményeket kell értelmezi, fordítani
A szóbeli kommunikációnak a hajók egymás közötti (URH rádiótávbeszélő), a
hatóságokkal, fuvaroztatókkal és utasokkal történő beszélgetésre, mintaszövegekre kell
koncentrálni
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.2/0658-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatika és számítástechnika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítástechnikai eszközöket, alap, illetve speciális programokat használ
Kapcsolatot tart a hajótulajdonos, a javító üzem és szerviz munkatársaival
Kezeli az úszólétesítmény okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózási dokumentumok, levelezések, számítások
B típus Helymeghatározó és információs rendszerek
C típus URH-rádiótávbeszélő készülékek
B típus Belvízi hajózási térképek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet csoportbontásban
21

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatika oktatás keretén belül a meglévő ismeretekre (ACDL) alapozva
atbáziskezelő program felhasználhatóságát, önálló alkalmazását kell elsajátítani
A tananyagelem keretén belül rendelkezére álló idő egy részét a szakmai tantárgyakhoz
szükséges egyéni felkészülésre, önálló anyaggyűjtésre kell fordítani (internethasználat)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.3/0658-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az acélszerkezet, fedélzeti eszközök, berendezések, szerszámok karbantartását
Hegesztéssel javítási munkát végez
Kézi szerszámokkal, kisgépekkel fémszerkezeti munkát végez
Javítással, alkatrészcserével elhárítja a fedélzeti gépek hibáit
Egyszerűbb faszerkezeti munkát, javítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémmegmunkálási gyakorlat
C típus Famegmunkálási gyakorlat
C típus Láng- és ívhegesztés
C típus Villamossági gyakorlat
C típus Famegmunkálás, festés
C típus Mérési, szerelési gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 90%
Géprajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Hegesztő tanműhely
Mechanikai és villamos mérőszoba
Képzési idő:
122 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt szakmai ismeretekben olyan szintű gyakorlottságra kell szert tenni, hogy az
úszólétesítményeken felmerülő kisebb javításokat a technikusok el tudják végezni
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

242/2.0/0658-06

Szakmai
alapismeretek II.

azonosítója

szk
szk
szk

242/2.1/0658-06
242/2.2/0658-06
242/2.3/0658-06

62
59
73

0
0
0

0
0 194
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.1/0658-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven is kommunikál a vízi közlekedés más résztvevőivel, az utasokkal
Használja az URH-rádiótávbeszélő berendezést
Kapcsolatot tart a hajótulajdonos, a javító üzem és szerviz munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózási szakkifejezések, szövegek
C típus Idegen nyelvű hajózási kiadványok
B típus Hajók egymás közötti kommunikációja idegen nyelven
B típus Hatóságok, utasok, egyéb partnerekkel való kommunikáció
B típus Rádiókommunikáció
B típus Hajózási dokumentumok, levelezések, számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi laboratórim
Tanterem
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Képzési idő:
62 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem keretén belül írásos szakmai szöveget, hajózási dokumentációt,
hajósoknak szóló hirdetményeket kell értelmezi, fordítani
A szóbeli kommunikációnak a hajók egymás közötti (URH-rádió-távbeszélő), a
hatóságokkal, fuvaroztatókkal és utasokkal történő beszélgetésre, mintaszövegekre kell
koncentrálni
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.2/0658-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatika és számítástechnika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítástechnikai eszközöket, alap, illetve speciális programokat használ
Kapcsolatot tart a hajótulajdonos, a javító üzem és szerviz munkatársaival
Kezeli az úszólétesítmény okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózási dokumentumok, levelezések, számítások
B típus Helymeghatározó és információs rendszerek
C típus URH-rádiótávbeszélő készülékek
B típus Belvízi hajózási térképek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
59 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatika oktatás keretén belül a meglévő ismeretekre (ACDL) alapozva
atbáziskezelő program felhasználhatóságát, önálló alkalmazását kell elsajátítani
A tananyagelem keretén belül rendelkezére álló idő egy részét a szakmai tantárgyakhoz
szükséges egyéni felkészülésre, önálló anyaggyűjtésre kell fordítani (internethasználat)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.3/0658-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajózás jogi szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyelet mellett vezeti a hajót
Kezeli az úszólétesítmény okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári és kötelmi jog a fuvarozásban
C típus Büntetőjog a közlekedésben
B típus Hajózás jogi szabályozása, államigazgatása
C típus Hajózás nemzetközi szabályozása
C típus Biztosítások
C típus Hajózási szabályzat
C típus Munkajogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
73 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víziközlekedés, az úszólétesítmények üzemeltetése, és a vízi fuvarozás jogszabályi
keretei, alapelveinek ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

242/1.0/0659-06

Biztonságtechnika

azonosítója

szk
szk

242/1.1/0659-06
242/1.2/0659-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.1/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betart
Betartja a Hajózási Munkák Biztonsági Szabályzatát
Ellátja a tűzriadó esetére meghatározott feladatait
Sérülés esetén elsősegélyt nyújt
Fejleszti szakmai ismereteit, tudását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy alapfogalmai
B típus Munkahelyek és munkavégzés biztonságtechnikája
C típus Hajózási munkák biztonságtechnikája
B típus Tűz tulajdonságai, tűzoltó eszközök, berendezések
B típus Tűzvédelmi feladatok a hajózásban és a kikötőkben
B típus Környezetvédelem a hajózásban és kikötőkben
B típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
68 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rá kell világítani a munka-, tűz és környezetvédelem jelentőségére, hasznosságára és
kapcsolatott kell kialakítani szakmai, elsősorban a gyakorlati ismeretek keretén belül
oktatott anyagra
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.2/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendkívüli hajózási események
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendkívüli eseményről, veszélyforrásról tájékoztatja munkahelyi vezetőjét, munkatársait
Ellátja a tűzriadó esetére meghatározott feladatait
Rendben tartja a tűzoltó rendszert és az eszközöket
Ellátja a lékesedési riadó esetére meghatározott feladatait
Lékesedést elhárít
Rendben tartja a havaria-láda felszerelését
Betartja a technológiai előírásokat, írásos és szóbeli utasításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendkívüli hajózási események, műveletek
A típus Hajó- és személyi mentőeszközök, -berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
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Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajóvezetés, és hajóműveletek
Rossz látási vagy rendkívüli meteorológiai viszonyok között végzett hajóműveletek
Radarhajózás berendezései és alapelvei
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4. TANANYAGEGYSÉG

242/2.0/0659-06

Hajózástan

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

242/2.1/0659-06
242/2.2/0659-06
242/2.3/0659-06
242/2.4/0659-06
242/2.5/0659-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.1/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóelmélet, hajószerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges műszakonkénti karbantartásokat
Fejleszti szakmai ismereteit, tudását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajó (úszólétesítmény) típusok
C típus Úszáshelyzetek, stabilitás, szilárdsági igénybevétel
B típus Úszótest anyagai, karbantartása
C típus Úszótest szerkezeti kialakítása, részei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hajó szerkezeti rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
110 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az úszáshelyzetek, stabilitás stb., valamint a hajók szerkezeti részei mellett foglalkozni
kell a hajóhajtásokkal, propulzióval is
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.2/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajófelszerelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztán tartja az úszóművet, fedélzetet
Rendszeres karbantartással üzemképes állapotban tartja a fedélzeti gépeket
Rozsdátlanítja és festi az úszólétesítmény acélszerkezetét
Betartja a technológiai előírásokat, írásos és szóbeli utasításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajózási kötelek, láncok
A típus Kötélmunkák, karbantartás
B típus Horgonyok, horgonyberendezések
B típus Kikötő- és csatolóberendezések
A típus Hajó- és személyi mentőeszközök, -berendezések
B típus Környezetvédelmi berendezések
B típus Tűzoltó és biztonsági rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem szoros kapcsolatban van a Fedélzeti feladatok és a Hajóüzemi gépek
berendezések című tananyagelemmel
A hajóműveletek végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelések navigációs
berendezések, kötelek stb. használata, kezelése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.3/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóműveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kötélmanőverezési (gépnélküli) hajóműveleteket végez
Zsilipelési műveletet végez
Horgonyzási műveletet végez
Betartja a Hajózási Szabályzat vonatkozó előírásait
Betartja a Hajózási Munkák Biztonsági Szabályzatát
Kapcsolatot tart szóban, írásban, informatikai rendszereken keresztül
Fejleszti szakmai ismereteit, tudását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépnélküli hajóműveletek (úszómunkagépek)
B típus Meghajtás és kormányberendezések
C típus Hajózási szabályzat
B típus Horgonyok, horgonyberendezések
B típus Kikötő- és csatolóberendezések
A típus Jelzőeszközök és navigációs berendezések, felszerelések
C típus Kapcsolattartás (idegen nyelven is) a vízi közlekedés résztvevőivel
C típus Elektronikus kommunikáció, helymeghatározás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Hajózási, vízügyi jelképek értelmezése
3. szint Telefonálás idegen nyelven
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző hajózási technológiák oktatása mellett fontos feladat a kormányképesség,
kormányrendszerek, csatolások, más konkrét hajóműveletek végrehajtásának oktatása

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.4/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajófelszerelés és -műveletek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kötélmanőverezési (gépnélküli) hajóműveleteket végez
Zsilipelési műveletet végez
Horgonyzási műveletet végez
Betartja a Hajózási Szabályzat vonatkozó előírásait
Betartja a Hajózási Munkák Biztonsági Szabályzatát
Kapcsolatot tart szóban, írásban, informatikai rendszereken keresztül
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépnélküli hajóműveletek (úszómunkagépek)
B típus Meghajtás és kormányberendezések
B típus Horgonyok, horgonyberendezések
B típus Kikötő- és csatolóberendezések
A típus Jelzőeszközök és navigációs berendezések, felszerelések
C típus Elektronikus kommunikáció, helymeghatározás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Hajózási, vízügyi jelképek értelmezése
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Hajósmunkák tanműhely (tanhajó)
Demonstrációs terem
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két tananyagelem elméleti és gyakorlati részének összekapcsolását szolgálja ez a
tananyagelem, amelyet a hajóműveletek gyakorlására, munkahelyi körülmények között
megfigyelésre kell fordítani
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.5/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajófelszerelés és -műveletek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgálati csónakkal kisegítő munkát végez
Szolgálati csónakkal vízbőlmentést végez
Javítja a különböző köteleket (fuxolás)
Lékesedést elhárít
Betartja a technológiai előírásokat, írásos és szóbeli utasításokat
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajózási kötelek, láncok
A típus Kötélmunkák, karbantartás
A típus Evezős és motoros szolgálati csónakkal végzett munkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Hajósmunkák tanműhely
Képzési idő:
68 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az úszólétesítmények felszerelési tárgyainak, berendezéseinek és magának a
létesítménynek karbantartásához szükséges műveleteket, továbbá a kötélkezelést kell
gyakoroltatni
Itt kell foglalkozni az evezős hajókkal történő műveletezéssel
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5. TANANYAGEGYSÉG

242/3.0/0659-06

Hajózási műveletek

azonosítója

szk

242/3.1/0659-06

28

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/3.1/0659-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajózási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kötélmanőverezési (gépnélküli) hajóműveleteket végez
Zsilipelési műveletet végez
Horgonyzási műveletet végez
Betartja a Hajózási Szabályzat vonatkozó előírásait
Betartja a Hajózási Munkák Biztonsági Szabályzatát
Kapcsolatot tart szóban, írásban, informatikai rendszereken keresztül
Fejleszti szakmai ismereteit, tudását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépnélküli hajóműveletek (úszómunkagépek)
B típus Meghajtás és kormányberendezések
C típus Hajózási szabályzat
B típus Horgonyok, horgonyberendezések
B típus Kikötő- és csatolóberendezések
A típus Jelzőeszközök és navigációs berendezések, felszerelések
C típus Kapcsolattartás (idegen nyelven is) a vízi közlekedés résztvevőivel
C típus Elektronikus kommunikáció, helymeghatározás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Hajózási, vízügyi jelképek értelmezése
3. szint Telefonálás idegen nyelven
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző hajózási technológiák oktatása mellett fontos feladat a kormányképesség,
kormányrendszerek, csatolások, más konkrét hajóműveletek végrehajtásának oktatása
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6. TANANYAGEGYSÉG

242/1.0/0660-06

Hajósmunkák
irányítása I.

azonosítója

sza
sza

242/1.1/0660-06
242/1.2/0660-06

36
36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.1/0660-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési és kommunikációs ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatársak betanítását, szakmai, biztonságtechnikai oktatását végzi
Gondoskodik a személyzet szociális ellátásáról
Adminisztrál, nyilvántartásokat vezet
Együttműködik a rakodásban részt vevő személyekkel, kikötői szervekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belvízi hajózási földrajz, vízrajz-meteorológia
B típus Hajóvezetés folyókon, csatornákon és tavakon, vonalismereti alapelvek
B típus Hajóműveletezés rendkívüli hajózási viszonyok között
B típus Kormányberendezések
B típus Hajószerkezeti részek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése a tapasztalatokról 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban, előkészüléssel 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkatársak, beosztott dolgozók irányításához szükséges ismertek, viselkedéskultúra
oktatása a tananyagelem feladata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.2/0660-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajókarbantartás irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti karbantartási és javítási munkákat végez
Hajózási műveleteket végez
Rendkívüli események elhárítását végzi
Hajók, hajókötelék készleteit ellenőrzi
Munkatársak betanítását, szakmai, biztonságtechnikai oktatását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kormányberendezések
B típus Hajószerkezeti részek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Elemzés készítése a tapasztalatokról 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban, előkészüléssel 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajóműveleteket olyan szinten kell ismerni, hogy a fedélzetmester alkalmas legyen ezek
végrehajtásához szükséges utasítások kiadására, a beosztott személyzet munkájának
ellenőrzésére
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7. TANANYAGEGYSÉG

242/2.0/0660-06

Hajósmunkák
irányítása II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk

242/2.1/0660-06
242/2.2/0660-06
242/2.3/0660-06
242/2.4/0660-06
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68
0
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0
0
195
0
25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.1/0660-06
A tananyagelem megnevezése:
Fuvarozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik az árukezelési feladatokban
Fuvarfeladatok végrehajtását végzi
Együttműködik a rakodásban részt vevő személyekkel, kikötői szervekkel
Rakodás közben ellátja a hajó biztonsága érdekében szükséges teendőket (kötélállítás,
merülés, stb.)
Elvégzi az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Raktárak, rakodó-berendezések
C típus Áru- illetve rakománycsoportok, csomagolás, egységrakományok
B típus Rakodóterek előkészítése, rakodási terv
C típus Áruátadás, -átvétel, súlymegállapítás
C típus Veszélyes áruk szállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Elemzés készítése a tapasztalatokról 20%
Részvétel ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
62 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozási ismeretek, magában foglalja az áruismeretet, a rakodástechnikát, a
fuvarokmányok kezelését is
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.2/0660-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóvetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hajózási műveleteket végez
Rendkívüli események elhárítását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízi út, hajóút fogalma, használata, kitűzése
B típus Magyarország vízi utak és kikötők jellemzői
B típus Európai vízi utak és kikötők jellemzői
B típus Hajóvezetés folyókon, csatornákon és tavakon, vonalismereti alapelvek
B típus Hajók irányítása, a kormányzás elmélete
B típus Hajóműveletezés rendkívüli hajózási viszonyok között
B típus Radarhajózás
B típus Vitorláshajózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
68 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem keretén belül kell oktatni a hajózási földrajz, vízrajz meteorológiai
ismereteket, a Hajózási Szabályzatot, illetve ennek alkalmazását a kishajóvezetés
érdekében

39

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.3/0660-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóvezetési gyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hajózási műveleteket végez
Rendkívüli események elhárítását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műveletek önjáró- és magányos géphajóval
B típus Műveletek tolóhajóval
B típus Műveletek vontatóhajóval
B típus Hajóműveletezés rendkívüli hajózási viszonyok között
B típus Radarhajózás
B típus Vitorláshajózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Hajósmunkák tanműhely (tanhajó)
Demonstrációs terem
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajóvezetési gyakorlat elméletigényes része a nagy- és kishajók vezetésének elmélettel
összekapcsolt gyakorlatára irányul
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.4/0660-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóvezetési gyakorlat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hajózási műveleteket végez
Rendkívüli események elhárítását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kishajó-, illetve nagyhajó-vezetés
B típus Vitorláshajózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
40

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Hajósmunkák tanműhely (tanhajó)
Demonstrációs terem
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajóvezetési gyakorlat a nagy- és kishajók konkrét kormányzására, vezetésre irányuljon
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8. TANANYAGEGYSÉG

242/1.0/0661-06

Műszaki
alapismeretek

azonosítója

sza
sza

242/1.1/0661-06
242/1.2/0661-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.1/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a fő- és segédgépeket
Üzemelteti a gép- és hajóüzem segédberendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mechanikai alapfogalmak
C típus Gépelemek
C típus Erőátviteli mechanizmusok
C típus Energiaátalakító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása,értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépészeti ismeretek - mint alapozó tárgy - csak olyan szintűek legyenek, hogy segítsék
a műszaki tárgyak megértését
Számításokra, képletekre csak a tananyag megértésének szintjéig van szükség
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.2/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamossági ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a fő- és segédgépeket
Üzemelteti a gép- és hajóüzem segédberendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépek, -berendezések, és -hálózat
C típus Energiaátalakító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Villamoshálózat-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamossági ismeretek - mint alapozó tárgy - csak olyan szintűek legyenek, hogy
segítsék a műszaki tárgyak megértését
Számításokra, képletekre csak a tananyag megértésének szintjéig van szükség
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9. TANANYAGEGYSÉG

242/2.0/0661-06

Hajógépész
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

242/2.1/0661-06
242/2.2/0661-06
242/2.3/0661-06
242/2.4/0661-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.1/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajógépüzemi segédberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a gép- és hajóüzem segédberendezéseit
Az üzemeltetésnél a kezelési utasításoknak megfelelően jár el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajógépüzem kialakítása, berendezései
B típus Távvezérlés, automatizálás
B típus Hajtóművek, tengelyvezeték
B típus Szivattyúk, kompresszorok
B típus Villamos gépek, -berendezések, és -hálózat
B típus Gépüzemet kiszolgáló rendszerek, készletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása,értelmezése
2. szint Villamoshálózat-rajz olvasása, értelmezése
2. szint Csőhálózat-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
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Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajók főüzemét kiszolgáló rendszerek gépeinek és berendezéseinek szerkezete, ezek
kezelése, az automatikai rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.2/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóüzemi gépek, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a gép- és hajóüzem segédberendezéseit
Az üzemeltetésnél a kezelési utasításoknak megfelelően jár el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kazánok, klímaberendezések és hűtőgépek
B típus Hidraulikus és pneumatikus rendszerek
B típus Szivattyúk, kompresszorok
B típus Villamos gépek, -berendezések, és -hálózat
B típus Hajóüzemet kiszolgáló rendszerek, készletek
B típus Fedélzeti gépek üzemeltetése, beállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása,értelmezése
2. szint Villamoshálózat-rajz olvasása, értelmezése
2. szint Csőhálózat-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajóüzemet, a személyzetet és az utasokat kiszolgáló rendszerek gépeinek és
berendezéseinek szerkezete
Pl. kommunális rendszer (csőrendszerek), fűtésrendszer, légkondicionálás stb.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.3/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajógépüzemi gyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a fő- és segédgépeket
Értelmezi a motorok üzemi jellemzőit, képes ezeket befolyásolni
Elvégzi az üzemeltetés közbeni feladatokat, vezeti a gépnaplót
Üzemelteti a gép- és hajóüzem segédberendezéseit
Az üzemeltetésnél a kezelési utasításoknak megfelelően jár el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki mérések
C típus Géprajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása,értelmezése
2. szint Villamoshálózat-rajz olvasása, értelmezése
2. szint Csőhálózat-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítése tárgyról 50%
Villamoshálózat-rajz értelmezése 25%
Csőhálózat-rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem (tanhajó)
Mechanikai és villamos mérőszoba
Rajz szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elméletigényes gyakorlat keretén belül elsősorban a műszaki rajzok olvasásának, és a
vázlatkészítés szintjéig kell eljutni
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.4/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajógépüzemi gyakorlat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztán tarja a gépházat
Elvégzi az indítás előtti üzembe helyezési feladatokat
Indítja, leállítja, működteti a motorokat
Indítja, leállítja, ellenőrzi a gépüzem segédberendezéseit (szivattyú, kompresszor stb.)
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Indítja, leállítja, ellenőrzi a gépüzem és hajóüzem villamos gépeit, berendezéseit
segédberendezéseit
Indítja, leállítja, ellenőrzi a személyzetet, illetve az utasokat kiszolgáló berendezéseket
(fűtés, légkondicionáló vízhálózat stb.)
Üzem- és kenőanyag napi készletet ellenőriz, szükség szerint feltölt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzemeltetés, üzemképesség szabályozása
B típus Hajós- illetve fedélzeti munkák
B típus Fedélzeti gépek üzemeltetése, beállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása,értelmezése
2. szint Villamoshálózat-rajz olvasása, értelmezése
2. szint Csőhálózat-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem (tanhajó)
Üzemlátogatás hajókon
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyakorlati oktatás során a gépkönyvben megadott alkatrészcserével történő javítások
megismertetésre kell törekedni, és segítseget kell tudni nyújtani szervizek dolgozóinak
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/3.1/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajógépek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a fő- és segédgépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajógépüzem kialakítása, berendezései
C típus Hajó-dízelmotorok szerkezete
B típus Hajó-dízelmotorok üzemi jellemzői, üzemeltetésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása,értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadaás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajók főüzemi gépei
A hajó-dízel motorok szerkezetén, működésén túlmenően természetesen a hajók hajtását
szolgáló más gépekkel is meg kell ismertetni a tanulókat
Számítások, képletek megtanulása csak oly mértékig szükséges, hogy a gépek adattábláin
feltüntetett adatok tartalmát értsék a tanulók
48

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/3.2/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajógépek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a fő- és segédgépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajógépüzem kialakítása, berendezései
C típus Hajó-dízelmotorok szerkezete
B típus Hajó-dízelmotorok üzemi jellemzői, üzemeltetésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Géprajz olvasása,értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadaás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajók főüzemi gépei
A hajó-dízel motorok szerkezetén, működésén túlmenően a hajók hajtását szolgáló más
gépekkel is meg kell ismertetni a tanulókat
Számítások, képletek megtanulása csak oly mértékig szükséges, hogy a gépek adattábláin
feltüntetett adatok tartalmát értsék a tanulók
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

242/4.0/0661-06

Műszaki ismeretek

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/4.1/0661-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamossági ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a fő- és segédgépeket
Üzemelteti a gép- és hajóüzem segédberendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépek, -berendezések, és -hálózat
C típus Energiaátalakító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Villamoshálózat-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadaás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamossági ismeretek - mint alapozó tárgy - csak olyan szintűek legyenek, hogy
segítsék a műszaki tárgyak megértését
Számításokra, képletekre csak a tananyag megértésének szintjéig van szükség
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

242/1.0/0662-06

Személyszállítás

azonosítója

szk

242/1.1/0662-06

72

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/1.1/0662-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítás és vendéglátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a személyszállítási feladatok végrehajtásában
Információval látja el az utasokat, segít a ki- és beszállásban
Betartatja a biztonsági előírásokat, előzékeny, udvarias magatartást tanúsít
Részt vesz a vendéglátásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személyszállítás, vendéglátás
B típus Lakó- és utasterek
B típus Üzemi és személyi készletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Részvétel ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 15%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló terem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vendéglátásnak nem csak az utasokkal való viselkedésre kapcsolattartásra kell
kiterjednie, hanem lehetőség szerint pl. felszolgálási ismereteket is tanítani kell
Az áruszállító hajókon való munkavégzéshez elengedhetetlen, hogy a hajósok képesek
legyenek gondoskodni saját maguk ellátásáról, alapvető ételek elkészítéséről
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.1/0662-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedélzeti előkészítő feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az úszólétesítményt, a fedélzeti és biztonsági berendezéseket, jelenti a
hiányosságokat
Ellenőrzi és biztosítja a rakterek árufogadásra való alkalmasságát
Részt vesz a hajózási kötelék összeállításában
Figyelemmel kíséri az úszólétesítmény működéséhez szükséges készletet, jelenti a fogyást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kikötőberendezések és felszerelések
A típus Horgonyok, horgonyberendezések
A típus Tolóberendezések, csatolócsörlők
B típus Vontatóberendezések
B típus Üzemi és személyi készletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló terem
Tanterem
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem tartalma szoros összefüggésben van a Fedélzeti feladatok, valamint
Gyakorlatok és a Hajófelszerelés című tananyagelemekkel
Ezekhez kapcsolódóan itt csak az előkészítő feladatokat kell oktatni
Pl. raktárak árufogadásra, hajók fuvarfeladat való előkészítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.2/0662-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedélzeti feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja feladatait a különböző hajóműveletekben
Indulásnál, érkezésnél kezeli a köteleket és egyéb eszközöket
Közreműködik a különleges hajóműveletek végrehajtásában
Őrszolgálatot ad
Közreműködik a különféle készletek beszerzésében
Közreműködik a hulladékkezlésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kikötőberendezések és felszerelések
A típus Horgonyok, horgonyberendezések
A típus Tolóberendezések, csatolócsörlők
B típus Vontatóberendezések
B típus Üzemi és személyi készletek
A típus Kötélmunkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló terem
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem tartalma szoros összefüggésben van a Fedélzeti feladatok, valamint
Gyakorlatok és a Hajófelszerelés című tananyagelemekkel
Ezekhez kapcsolódóan itt a fedélzeti gépek, berendezések, eszközök használatát kell
oktatni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
242/2.3/0662-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedélzeti gyakorlati munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az úszólétesítmény házi, vagy üzemi javításában
Ellenőrzi és biztosítja a rakterek árufogadásra való alkalmasságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kikötőberendezések és felszerelések
A típus Horgonyok, horgonyberendezések
A típus Tolóberendezések, csatolócsörlők
B típus Vontatóberendezések
A típus Kötélmunkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem (tanhajó)
Üzemlátogatás hajókon
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fedélzeti gépek, berendezések karbantartását, az üzemképességez szükséges kisebb
javítási feladatokat, alkatrészcserét kell oktatni
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