KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ
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,
– a 31 543 05 0000 00 00 Kishajóépítő, -karbantartó 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, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kishajóépítő, -karbantartó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7514
2
40 %
60 %

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

-

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:
– szaktanterem
– tanterem
– alapozó tanműhely
– termelő tanműhely
– tanudvar
– számítógép-terem
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 –
ellenőrzi.
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:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7514

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Játék-, bazáráru-, sportszerkészítő, -javító

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Faipari alapműveleteket végez
Faipari alapszerkezeteket, kötéseket készít
Íves felületeket, rétegragasztást végez
Felületkezelést, vasalat felszerelést végez
Bordákat, sablonokat, építőállványt készít, felállít
Gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt készít, építőágyra helyez
Héjszerkezetet készít egyedi gyártású műanyag-építéssel adott, lécezett ősmintán
Előkészíti a gyártószerszámot
Felviszi a gélt, terv szerint rétegel
Vízvonalat és tengelyt jelöl, levágja, kiveszi a héjat a gyártósablonból, megfordítja a héjat
Vonalhelyességet, görbületet, szimmetriát ellenőriz
Palánkolást végez, fedélzet-, felépítmény-borítást készít, rétegel
Összeépíti az elemeket
Felépítmény hossz-, keresztbordákat, padló fenékmerevítőket készít
Beépíti a fő- és válaszfalakat
Elkészíti és beépíti a hajóberendezéseket és a kisebb elemeket
Burkolja a belső tereket
Előkészíti, beépíti a fedélzeti szerelvényeket és nyílászárókat
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Felszereli a vereteket és a kötélzetet
Felszereli a dörzsprofilt, a tőkesúlyt
Vízvonalba állítja a hajót, beszereli a hajókormányt
Víz-, gáz- és elektromos szerelést előkészíti, majd véglegesíti
Tárolóállványt készít, téli tárolásra előkészíti a hajót
Külső és belső felületkezelést végez
Javítási munkát végez
Evezőlapátot, árbocot, bumot készít
Kitakarítja a hajót, hulladékot kezel, átadja a hajót
Motorbeépítést végez
Héjszerkezetet, alkatrészeket készít modern műanyag-technológiai eljárásokkal
Vízre teszi a hajót, vizsgáztatja és átadja a hajót
Műszaki tervet készít
Előkészíti a gyártási folyamatot
Irányítja a hajóépítési folyamatot
Ellátja a kishajóépítés tervezői-művezetési feladatait
Elvégzi a kishajóépítés tervezési és méretezési feladatait

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

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 szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0638-06 Hajóburkolat készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Toldásokat végez
Lapmerevítéseket végez
Keretszerkezeti kötéseket végez
Kávaszerkezeti kötéseket végez
Állványszerkezeti kötéseket végez
Furnérozást végez
Íves felületkialakítást végez
Rétegragasztást végez
Burkolási alapfeladatokat végez
Vasalat- és veretelhelyezést végez
Rétegelt héjszerkezetet ragaszt, felületeket egyenget
Laminálja a héj belső és külső felületét
A külső felületet kigitteli, csiszolja
Bekeveri a gélt- és felhordja a felületre
Elkészíti a terv szerinti rétegelést
Kijavítja a felületi-, görbületi- és szimmetriahibákat
Palánkolást végez
Fedélzet- és felépítmény-borítást készít
Fedélzet- és felépítmény-borítást rétegel
Elkészíti a padlót, járófelületeket
Előkészíti a szerelvények, nyílászárók helyét
Beépíti a fedélzeti szerelvényeket és nyílászárókat
Előkészíti a vereteket és a kötélzet felszerelését
Felszereli a vereteket, befűzi a kötélzetet
Megrajzolja a tárolóállványt
Elkészíti a tárolóállvány csatlakozó elemeit
Téli tárolásra előkészíti a hajót
Előkészíti a felületeket a felületkezeléshez
Színezi, alapozza a felületeket
Elkészíti a végleges felületkezelést
Felméri az elvégzendő munkákat, meghatározza a javítás technológiai részleteit
Előkészíti, és üzembe helyezi a szükséges eszközöket, gépeket
Megtervezi a javítás munkafolyamatát
Elvégzi a szükséges javítási munkákat
Kitakarítja a hajót
Hulladékot kezel
Kézi fűrészelést végez
Gépi fűrészelést végez
Kézi gyalulást végez
Gépi gyalulást végez
Vésést végez
Marási műveleteket végez
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Faipari alapszerkezeteket készít
Felületelőkészítést végez
Felületkezelést végez
Pácolást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Fa tulajdonságai, szerkezete
C Fa hibái, tulajdonságait befolyásoló eljárások
C Fűrészipari termékek, furnérok, rétegelt lemezek
B Ragasztók
B Felület-előkészítés anyagai
B Felületkezelő anyagok
B Kéziemelők, gépi emelők, anyagmozgatás gépei
Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
B
szerelőszerszámok
Felületkezelés kézi-, gépi szerszámai, eszközei, szórópisztolyok, szórókamrák,
B
hőkamrák
B Gépek kezelése, karbantartása, javítása
B Hajóépítésben használatos hazai és külföldi fafajták
B Rétegelt lemezek, szendvicsszerkezetek
B Faipari ragasztók, műanyagragasztók, gumi- és más ragasztók
B Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B Hagyományos kötélzet, műanyag és acélkötelek, sodronyok, vitorlák anyagai
B

Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák

B

Rétegelt technikával vázszerkezet, héjszerkezet készítése
Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
Fedélzeti szerelvények, nyílászárók beépítése
Veretek, kötélzet felszerelése, dörzsprofil, tőkesúly felszerelése, hajókormány
készítése, beépítése
Hajók karbantartása, javítása
Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
Héjszerkezetek laminálása, fedélzetek laminálása
Belső szerkezetek laminálása
Felületek lezárása, gyártási hibák javítása
Fedélzeti szerelvényrajzok
Fémek megmunkálhatósága, nyújtás, zömítés, egyengetés, hajlítás, vágás, lyukasztás,
harapás
Forgácsolás alapfogalmai, kézi és gépi forgácsolási műveletek, szerszámok
élkiképzése
Fűrészelés, reszelés, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, köszörülés, szerszámélezés
Szegecskötések, szegecselés
Csavarmenetek, csavarkötések
Támaszerő, támaszok, statikai rúd, kötél, lánc
Munkavédelem alapfogalmai, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
C
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C
C
C
B
C
C
B

Munkavédelem szabályozási rendszere, hatósági felügyelete
Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei és jogai, érdekképviselet,
érdekegyeztetés
Munkaegészségügy, munkahigiéné, munkalélektan, munkaélettan, munkaalkalmassági
vizsgálatok, elsősegélynyújtás
Biztonságtechnika, munkabiztonság
Tűzvédelem alapfogalma, szabályai, tűzoltó készülékek
Környezetvédelem
Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Elemi számolási készség
4
Faipari szerszámok, gépek
4
Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
5
Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
5
Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4
Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0639-06 Hajószerkezet építése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bordarajzokat, sablonrajzot készít
Elkészíti a sablont
Bordákat készít
Előkészíti az építőállványt
Felállítja a sablonokat, bordákat az építőágyra
Gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt készít
Összeépíti a gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt
Az összeépített elemeket felszereli az építőágyra
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Összemunkálja a felületeket
Uszonyt, uszonyszekrényt készít
Elkészíti a héjszerkezet középrészét
Elkészíti az ősmintát
Leveszi a gyártószerszámot
Előkészíti a gyártószerszám felületét a gyártáshoz
Felhordja a formaleválasztót a gyártószerszám felületére
Átjelöli a vízvonalat és a tengelyt a hajótestre
Levágja és kiveszi a héjat a gyártósablonról
Megfordítja a héjat
Ellenőrzi a felállított elemek felületét
Előkészíti, méretre vágja a hajó elemeit
Összeépíti a hajó elemeit
Beépíti a fedélzeti bordákat
Beépíti a fenékbordákat, padlótartókat
Berajzolja a válaszfalak helyét, elkészíti a kisebb elemeket
Elkészíti a válaszfalakat
Beépíti a fő- és válaszfalakat
Elkészíti a berendezések, elemek sablonjait
Elkészíti a berendezéseket, elemeket
Beépíti a berendezéseket, elemeket
Előkészíti a belső terek felületét
Leszabja a burkoló alapanyagot
Felszereli a burkolatot
Előkészíti a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Felszereli a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Vízvonalba állítja a hajót
Elkészíti a hajókormányt
Beépíti, felszereli a hajókormányt
Evezőlapátot készít
Árbocot készít
Bumot készít
Átadja a hajót
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hajóépítés anyagai
C Vegyipari alapismeretek, műanyagok
Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
B
hígítók
B
B
B
B
B
B

Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
Műanyaghajóépítési technológia, mesterdarab, ősminta készítése, műanyaghajó-építési
formák
Evezőlapát, árboc, bum készítése
Műanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási területei
Egyedi műanyaghajó-gyártás, ősminta-készítés
Sorozat műanyaghajó gyártása
8

B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B

Pozitív, negatív gyártószerszámok
Műanyag alkatrészek összeépítése
Hajótest ábrázolása
Bordarajz, sablonrajz készítése
Építőállvány rajza
Berendezési rajzok
Vázszerkezeti rajz
Tőkesúly szerkezeti rajz
Kormány szerkezeti rajz
Támaszerő, támaszok, statikai rúd, kötél, lánc
Egyszerű és összetett alakzatok súlypontja, stabilitás, egyensúlyhelyzet
Tartók és rudak keresztmetszeti értékei, térbeli erőrendszer, rácsos szerkezetek
Szilárdságtani alapfogalmak, igénybevételi módok, húzó és nyomó igénybevétel
Hajlító-igénybevétel, nyíró-igénybevétel, csavaró-igénybevétel
Belsőépítészet és ergonómia területe
Színek, stílusok
Hajó tereinek kialakítása
Hajó közlekedőinek kialakítása
Hajó nyílászáróinak kialakítása
Hajó belső burkolatai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4
Faipari rajz készítése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Műanyagipari szerszámok, gépek használata
4
Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
5
Rajzeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0641-06 A hajó gépészeti, elektronikus berendezéseinek kialakítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a vezetékek helyét
Beépíti a védőcsöveket, vezetékcsatornákat
Elvégzi a befejező munkákat
Előkészíti és beépíti a motoralapot
Motoralapra helyezi a motort
Beépíti a tönkcsövet
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Összeállítja a kihajtást
Beépíti az üzemanyagrendszert
Beépíti a kipufogórendszert
Beépíti a hűtőrendszert
Beépíti a távirányító rendszert
Elektromosan beköti a motort
Feltölti a víz-, gáz-, üzemanyag rendszert
Ellenőrzi a víz-, gáz-, üzemanyag és elektromos rendszert
Elkészíti a hő- és hangszigetelést
Beépíti a motortér szellőzését biztosító rendszert
Beépíti és installálja a műszereket
Ellenőrzi, kipróbálja a műszereket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Elektromos vezetékek, szerelvények, csővezetékek, szerelvények
B Víz-gáz- elektromos szerelés, külső-belső felületkezelés
B Hajóhajtás energetikai viszonyai, propellerfajták
B Hajócsavar jellemzői, geometriája, kiválasztás módszerei
C Lapátos-kerék, vízsugárhajtómű
C Víz-gáz-szerelési rajz
C Elektromos szerelési rajz
B Mérés, ellenőrzés, mérő- és ellenőrző eszközök
C Nagypontosságú mérő- és ellenőrző eszközök használata
C Mechanikai alapfogalmak
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája, anyagmozgatás és tárolás
B
biztonságtechnikája
B Villamosság biztonságtechnikája
C Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
C Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
C Klíma-, fűtési és szellőzőrendszer, elektromos rendszer, műszerek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Csőszerelő rajz olvasása, értelmezése
4
Elektromos rajz olvasása, értelmezése
5
Fémipari szerszámok, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
10

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 543 05 0000 00 00 azonosító számú, Kishajóépítő, -karbantartó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0638-06
Hajóburkolat készítése
0639-06
Hajószerkezet készítése
0641-06
A hajó gépészeti, elektronikus berendezéseinek kialakítása
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 543 05 0000 00 00 azonosító számú, Kishajóépítő, -karbantartó
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4
5

246/4.0/0639-06

246/3.0/0639-06
246/4.0/0638-06

246/2.0/0639-06

246/1.0/0639-06

246/3.0/0638-06

246/2.0/0638-06

246/1.0/0638-06

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

246/6.0/0638-06

20
21
22
23
24
25
26
27
28

246/7.0/0638-06

246/10.0/0639-06

246/9.0/0639-06

246/8.0/0639-06

246/7.0/0639-06

246/6.0/0639-06

246/5.0/0638-06

19

246/5.0/0639-06

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

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
Nyári 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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

13

29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

246/3.0/0641-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

246/4.0/0641-06

246/11.0/0638-06
246/14.0/0639-06
246/2.0/0641-06

246/13.0/0639-06

246/1.0/0886-06

246/10.0/0638-06

246/8.0/0638-06

246/9.0/0638-06

3

246/8.0/0641-06

246/1.0/0641-06
246/7.0/0641-06

246/12.0/0639-06
246/6.0/0641-06

246/11.0/0639-06

2

246/5.0/0641-06

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

17
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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 543 05 0000 00 00 azonosító számú, Kishajóépítő, -karbantartó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

246/1.0/0638-06

2

246/2.0/0638-06

3

246/3.0/0638-06

4

246/4.0/0638-06

5

246/5.0/0638-06

Faipari alapműveletek
Faipari íves felületek,
rétegragasztás
Faipari felületkezelés, vasalat
felszerelése
Héjszerkezet készítés egyedi
gyártású műanyag építéssel
Palánkolás, fedélzet-,
felépítményborítás, járófelület
Szerelvények, nyílászárók
Veretek, kötélzet
Hajó téli tárolása
Felületkezelés
Hajójavítás, karbantartás
Hajótakarítás, hulladékkezelés
Bordák, sablonok, építőállványok
Uszony, uszonyszekrény, gerinc,
orrtőke, fartőke, fartükör
Héjszerkezet készítése egyedi
gyártású műanyag építéssel
Ősminta és gyártószerszám
felületének előkészítése
Héj kivétele a gyártósablonból
Hajóelemek összeépítése
Felépítmény, hossz-,
keresztbordák,
padlófenékmerevítők
Fő- és válaszfalak beépítése
Hajóberendezések és kisebb
elemek készítése, beépítése
Belső terek burkolása
Dörzsprofil, tőkesúly felszerelése
Hajó vízvonalba állítása,
hajókormány beszerelése
Evezőlapát, árbóc, bum készítése
Hajó átadása
Víz-, gáz- és elektromosszerelés
előkészítése, véglegesítése
Motoralap készítése, motor
beállítása
Tönkcső beépítése, kihajtás
összeállítása
Üzemanyagrendszer,
kipufogórendszer, hűtőrendszer
beépítése
Távirányító rendszer beépítése,
motor elektromos bekötése
Feltölti és ellenőrzi a víz-, gáz-,
üzemanyag és elektromos
rendszert
Hő-, hangszigetelés, szellőztetés
elkészítése
Műszerek beépítése, ellenőrzése,
korrigálása
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

6 246/6.0/0638-06
7 246/7.0/0638-06
8 246/8.0/0638-06
9 246/9.0/0638-06
10 246/10.0/0638-06
11 246/11.0/0638-06
12 246/1.0/0639-06
13

246/2.0/0639-06

14

246/3.0/0639-06

15

246/4.0/0639-06

16
17

246/5.0/0639-06
246/6.0/0639-06

18

246/7.0/0639-06

19

246/8.0/0639-06

20

246/9.0/0639-06

21 246/10.0/0639-06
22 246/11.0/0639-06
23 246/12.0/0639-06
24 246/13.0/0639-06
25 246/14.0/0639-06
26

246/1.0/0641-06

27

246/2.0/0641-06

28

246/3.0/0641-06

29

246/4.0/0641-06

30

246/5.0/0641-06

31

246/6.0/0641-06

32

246/7.0/0641-06

33

246/8.0/0641-06

34

246/1.0/0886-06

15

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

0

70

106

18

0

35

53

18

0

28

46

18

0

21

39

32

0

35

67

24
12
26
12
12
7
36

0
0
0
0
0
0
0

14
14
14
35
14
15
42

38
26
40
47
26
22
78

24

0

49

73

0

0

12

12

8

0

35

43

24
24

0
0

49
21

73
45

24

0

28

52

24

0

35

59

24

0

21

45

24
29

0
0

21
14

45
43

24

0

21

45

21
0

0
0

35
10

56
10

18

0

35

53

18

0

21

39

18

0

28

46

18

0

28

46

18

0

28

46

18

0

21

39

18

0

18

36

17

0

18

35

72
716

41
41

58
943

171
1700

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a
központi program (tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart
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
tananyagegységeket.
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 elhagyás
kell kialakítani.
A szakképzési törvény alapján: "12. §[1] (2)[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."

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
–
2. vizsgarész
–
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0638-06 Hajóburkolat készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alapszerkezetek, kötések, rétegelés, laminálás, felépítmény-borítás, felületkezelés
végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerelvények, nyílászárók, veretek, kötélzet felszerelésének végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rétegelési, javítási munkafolyamat tervezési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 55%
2. feladat 30%
3. feladat 15%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0639-06 Hajószerkezet építése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hajószerkezet, hajóelem, berendezés készítési feladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ősminta, gyártószerszám, héj, hajóelem, járófelület, válaszfal, burkolat készítési
feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
17

Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Bordarajz, sablonrajz készítési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0641-06 A hajó gépészeti, elektronikus berendezéseinek kialakítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vezetékcsatorna,
motoralap,
tönkcső
beépítése,
üzemanyagrendszer,
kipufogórendszer, hűtő-, szellőző-, hő- és hangszigetelési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kishajó építése, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 85%
2. feladat 15%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
18

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 543 05 0000 00 00 azonosító számú, Kishajóépítő, -karbantartó megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 40
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 31 543 05 0100 31 01 azonosító számú, Kishajó-karbantartó megnevezésű
részszakképesítés szakmai követelmény-moduljainak értékelésénél az átlag a 0638-06
Hajóburkolat készítése (3. vizsgarész) érdemjegye felé kerekítendő.
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kishajóépítő, karbantartó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 543 05 0000 00 00 azonosító számú, Kishajóépítő, -karbantartó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

246/1.0/0638-06

Faipari
alapműveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

246/1.1/0638-06
246/1.2/0638-06
246/1.3/0638-06
246/1.4/0638-06

0
18
0
18

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

42
0
106
28
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari alapműveleteket végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézi fűrészelést végez
Gépi fűrészelést végez
Kézi gyalulást végez
Gépi gyalulást végez
Vésést végez
Marási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fa tulajdonságai, szerkezete
C típus Fa hibái, tulajdonságait befolyásoló eljárások
C típus Fűrészipari termékek, furnérok, rétegelt lemezek
B típus Gépek kezelése, karbantartása, javítása
B típus Forgácsolás alapfogalmai, kézi és gépi forgácsolási műveletek, szerszámok élkiképzése
B típus Fűrészelés, reszelés, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, köszörülés, szerszámélezés
C típus Munkavédelem alapfogalmai, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari szerszámok, gépek
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi fűrészelést végez
Gépi fűrészelést végez
Kézi gyalulást végez
Gépi gyalulást végez
Vésést végez
Marást végez
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapműveletek feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézi fűrészelést végez
Gépi fűrészelést végez
Kézi gyalulást végez
Gépi gyalulást végez
Vésést végez
Marási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fa tulajdonságai, szerkezete
C típus Fa hibái, tulajdonságait befolyásoló eljárások
C típus Fűrészipari termékek, furnérok, rétegelt lemezek
B típus Gépek kezelése, karbantartása, javítása
B típus Forgácsolás alapfogalmai, kézi és gépi forgácsolási műveletek, szerszámok élkiképzése
B típus Fűrészelés, reszelés, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, köszörülés, szerszámélezés
C típus Környezetvédelem
C típus Tűzvédelem alapfogalma, szabályai, tűzoltó készülékek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari szerszámok, gépek
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajótestrajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Informatikai alapismeretek
Önismeret, önbizalom, tudatosság
Kézi forgácsolás jellemzői
Faipari alapműveletek, kézi és gépi fűrészelés, gyalulás, vésés, marás
Rajzeszközök és használatuk
Hajótest ábrázolása különböző nézetekben
Fa szerkezeti felépítése, tulajdonságai
Faipari alapműveletek
Műanyagok jellemző tulajdonságai
Mérés, ellenőrzés fogalma, mértékegységek, cserélhetőség elve
Minőségügy alapjai
Hajózási szabályzat, általános rendeletek
Mechanika felosztása, merevtest fogalma
Munkavádelem fogalma, célja, alapkérdései, területei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapszerkezeteket, kötéseket végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Toldásokat végez
Lapmerevítéseket végez
Keretszerkezeti kötéseket végez
Kávaszerkezeti kötéseket végez
Állványszerkezeti kötéseket végez
Faipari alapszerkezeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fűrészipari termékek, furnérok, rétegelt lemezek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari szerszámok, gépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Toldásokat végez
Lapmerevítéseket végez
Keretszerkezeti kötéseket végez
Kávaszerkezeti kötéseket végez
Állványszerkezeti kötéseket végez
Faipari alapszerkezeteket készít
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.4/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapszerkezetek, kötések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Toldásokat végez
Lapmerevítéseket végez
Keretszerkezeti kötéseket végez
Kávaszerkezeti kötéseket végez
Állványszerkezeti kötéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fűrészipari termékek, furnérok, rétegelt lemezek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Faipari szerszámok, gépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatika matematika alapjai, számrendszerek, logikai műveletek
Kreativitás, problémamegoldás, vezetés
Kézi forgácsolás szerszámai
Faipari alapszerkezeti kötések: toldások, lapmerevítések, keretszerkezeti, kávaszerkezeti,
állványszerkezeti kötések
Szabványok, rajzlap méretek, méretarány, feliratmező, vonalak
Méretháló készítése
A fa vegyi felépítése
Faipari kéziszerszámok
A műanyagok felhasználási területei
Mérő és ellenőrző eszközök
Minőségügy alpjai
A hajó jelei és mércéi, a hajó köbözése
Támaszerő, egyértékű támaszok, statikai rúd, kötél, lánc, kétértékű támaszok, háromértékű
támaszok
Baleset és munkahelyi baleset fogalma, munkahelyi balesetek és a foglalkozási
megbetegedések fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Íves felületeket, rétegragasztást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Furnérozást végez
Íves felületkialakítást végez
Rétegragasztást végez
Burkolási alapfeladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fűrészipari termékek, furnérok, rétegelt lemezek
B típus Ragasztók
B típus Felület-előkészítés anyagai
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Faipari szerszámok, gépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép elvi felépítése, működése, perifériái
Bevezetés a csoport foglalkozásba
Gépi forgácsolás jellemzői
Furnérozás, íves felületek kialakítása, rétegragasztás, felület előkészítése
Méretmegadás, szabványírás
Mérettáblázat
Fa mechanikai és fizikai tulajdonságai
Famegmunkálás jellemzői (forgácsolás elmélete)
Hajógyártásban használt műanyagok
Fémes anyagok megmunkálása
Műszaki dokumentáció
A hajó látható jelei
Erők felbontása és összegzése, erők összetevői és eredője
A baleset és foglalkozási megbetegedések ügyvitele
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Íves felületek, rétegragasztás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Furnérozást végez
Íves felületkialakítást végez
Rétegragasztást végez
Burkolási alapfeladatokat végez
Faipari alapszerkezeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fűrészipari termékek, furnérok, rétegelt lemezek
B típus Ragasztók
B típus Felület-előkészítés anyagai
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari szerszámok, gépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Furnérozást végez
Íves felületeket alakít ki
Rétegragasztást végez
Felület-előkészítést végez
Faipari alapszerkezeteket készít
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületkezelést, vaslatfelszerelést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Burkolási alapfeladatokat végez
Vasalat- és veretelhelyezést végez
Előkészíti a felületeket a felületkezeléshez
Színezi, alapozza a felületeket
Elkészíti a végleges felületkezelést
Faipari alapszerkezeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felület-előkészítés anyagai
B típus Felületkezelő anyagok
B típus Felületkezelés kézi-, gépi szerszámai, eszközei, szórópisztolyok, szórókamrák, hőkamrák
B típus Felületek lezárása, gyártási hibák javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
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Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felület-előkészítést végez
Burkolást végez
Vasalat- és veretelhelyezést végez
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületkezelés, vaslatfelszerelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Burkolási alapfeladatokat végez
Vasalat- és veretelhelyezést végez
Előkészíti a felületeket a felületkezeléshez
Színezi, alapozza a felületeket
Elkészíti a végleges felületkezelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felület-előkészítés anyagai
B típus Felületkezelő anyagok
B típus Felületkezelés kézi-, gépi szerszámai, eszközei, szórópisztolyok, szórókamrák, hőkamrák
B típus Felületek lezárása, gyártási hibák javítása
C típus Környezetvédelem
C típus Tűzvédelem alapfogalma, szabályai, tűzoltó készülékek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Vonalterv-rajz készítése leírásból 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szoftverek csoportosítása, fajtái
Kommunikációs alapfogalmak, a kommunikáció általános modellje
Gépi forgácsolás alapgépei
Felületkezelés, burkolás, vasalat- és veretfelszerelések
Szabványírás gyakorlása
Vonalterv készítése
A fa természetes, mesterséges szárítása
Kézi fűrészelés, gyalulás, vésés
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Hajógyártáshoz használt műanyagok
Kézi kalapács és használati területe, nyújtás, zömítés
Műszaki dokumentációk
Hajó hangjelzései, rádiótelefon
Síkbeli, közös támadáspontú erőrendszer, általános síkbeli erőrendszer
Munkavédelem szabályozási rendszere, munkavédelem hatósági felügyelete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Héjszerkezetet készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bekeveri a gélt- és felhordja a felületre
Elkészíti a terv szerinti rétegelést
Rétegelt héjszerkezetet ragaszt, felületeket egyenget
Laminálja a héj belső és külső felületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rétegelt lemezek, szendvicsszerkezetek
B típus Rétegelt technikával vázszerkezet, héjszerkezet készítése
B típus Héjszerkezetek laminálása, fedélzetek laminálása
B típus Belső szerkezetek laminálása
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészíti a szerszámgélt a felhordáshoz
Leragaszja az eltérő színek éleit
Felviszi a szerszámgélt két-három rétegben
Előkészíti az üvegszál anyagot a rétegeléshez
Rétegenként elvégzi a laminálást
Száraz felületeket csiszolja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Rétegelt technika, héjszerkezet laminálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bekeveri a gélt- és felhordja a felületre
Elkészíti a terv szerinti rétegelést
Rétegelt héjszerkezetet ragaszt, felületeket egyenget
Laminálja a héj belső és külső felületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rétegelt lemezek, szendvicsszerkezetek
B típus Rétegelt technikával vázszerkezet, héjszerkezet készítése
B típus Héjszerkezetek laminálása, fedélzetek laminálása
B típus Belső szerkezetek laminálása
C típus Munkaegészségügy, munkahigiéné, munkalélektan, munkaélettan, munkaalkalmassági
vizsgálatok, elsősegélynyújtás
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Héjszerkezet-rajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állományműveletek, gyakorlás
Kommunikációs zavarok
Műanyag-megmunkálás kézi szerszámai
Héjszerkezet-készítési technikák
Érintő egyenesek, érintőkörök szerkesztése
Héjszerkezeti rajz, laminálási terv készítése
Rétegelt lemezek fajtái, jellemzői
Marógépek fajtái, jellemzői
Műanyag-ipari gépi gyártásnál alkalmazott anyagok
Kézi forgácsolási műveletek, gépi forgácsolási műveletek
Minőségügy szabványai
A veszteglés szabályai
Bevezetés a térbeli erőrendszerekhez, rácsos szerkezetek, súrlódás
Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületek gittelése, hibák javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A külső felületet kigitteli, csiszolja
Kijavítja a felületi-, görbületi- és szimmetriahibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rétegelt lemezek, szendvicsszerkezetek
B típus Rétegelt technikával vázszerkezet, héjszerkezet készítése
B típus Héjszerkezetek laminálása, fedélzetek laminálása
B típus Belső szerkezetek laminálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzi a főméreteket
Hajlékony ellenőrzőléccel megméri a görbületek ívét (gerinc, fedélzetvonal és a fenékoldal
találkozási helyét)
Ellenőrzi a hosszúsági görbületeket az ellenőrzőléccel
Ellenőrzi a felületi, görbületi és szimmetria-hibákat
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Kijavítja a felületi, görbületi és szimmetria-hibákat
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.4/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Gittelés, csiszolás, hibák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A külső felületet kigitteli, csiszolja
Kijavítja a felületi-, görbületi- és szimmetriahibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rétegelt lemezek, szendvicsszerkezetek
B típus Rétegelt technikával vázszerkezet, héjszerkezet készítése
B típus Héjszerkezetek laminálása, fedélzetek laminálása
B típus Belső szerkezetek laminálása
C típus Munkaegészségügy, munkahigiéné, munkalélektan, munkaélettan, munkaalkalmassági
vizsgálatok, elsősegélynyújtás
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
C típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Rétegterv készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes grafikus felületek jellemzői
Kommunikáció gyakorlása
Műanyag-megmunkálás vágógépei
Műanyaghajó-építés, szerszámgél felvitele, terv szerinti rétegelés
Kocka, hasáb, gúla vetülete
Rétegterv készítése
Műanyaghajó-építés anyagai, gélanyagok
Faipari kötések kialakításának szabályai, szélesítő toldások
Műanyag-ipari gyártásnál alkalmazott eszközök
Forgácsolással összefüggő alapfogalmak
Műszaki dokumentációk előírása
Úszó létesítmények jelei, látható jelzések, hangjelzések, rádiótelefon, a vizi út jelei
Igénybevételi formák, húzó és nyomó igénybevétel
Munkabiztonság
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

246/5.0/0638-06

azonosítója

Palánkolás, fedélzet, felépítményborítás,
járófelület

sza
sza
sza
sza
sza
sza

246/5.1/0638-06
246/5.2/0638-06
246/5.3/0638-06
246/5.4/0638-06
246/5.5/0638-06
246/5.6/0638-06
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Palánkolás készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Palánkolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítésben használatos hazai és külföldi fafajták
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
B típus Szegecskötések, szegecselés
B típus Csavarmenetek, csavarkötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari szerszámok, gépek
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
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Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Meghatározza a palánkszélességet, elkészíti a palánkolási tervet
Előkészíti a palánkanyagot és felpalánkolja a felületeket
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Palánkolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Palánkolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítésben használatos hazai és külföldi fafajták
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
B típus Szegecskötések, szegecselés
B típus Csavarmenetek, csavarkötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Palánk-rajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép-kellékek
A munkaviszony létesítésének szabályai
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Gélmegmunkáló (gélgyalu)
Palánkolás
Fedélzet- és felépítményborítás, rétegelés
Görbe felületű testek axonometrikus ábrázolása
Palánkolási terv készítése. Fedélzet- és felépítményborítási rajz, rétegelési terv készítése
Műanyag hajó építésénél alkalmazott hígítók
Palánkolás
Műanyag-ipar felszerelései, eszközei
Süllyesztés, dörzsárazás
Magyar szabványok
Hajózás különleges szabályai, egyéb rendelkezései
Folyadékok definiciója, tulajdonságai
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedélzet- és felépítményborítás készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzet- és felépítmény-borítást készít
Fedélzet- és felépítmény-borítást rétegel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítésben használatos hazai és külföldi fafajták
B típus Rétegelt lemezek, szendvicsszerkezetek
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
B típus Szegecskötések, szegecselés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari szerszámok, gépek
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
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Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedélzet- és felépítményborítást készít
Előkészíti a furnéranyagot a rétegeléshez
A rétegelési tervnek megfelelően felrakja a furnércsíkokat, tűzőgéppel rögzíti
Elvégzi a vákuum-ragasztást
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.4/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedélzet- és felépítményborítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzet- és felépítmény-borítást készít
Fedélzet- és felépítmény-borítást rétegel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítésben használatos hazai és külföldi fafajták
B típus Rétegelt lemezek, szendvicsszerkezetek
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
B típus Szegecskötések, szegecselés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Felépítményborítás-rajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép , a Windows intéző munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
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Műanyag-megmunkálás polírozó gépei
Műanyag-építési technikával sablonok készítése, vonalhelyesség, görbület, szimmetria
ellenőrzése
Síklapú testek axonometrikus ábrázolása
Vonalrajz
Műanyaghajó-építés telítőanyagai
Tömörfa lapok merevítési eljárásai
Műanyag-ipari gépi berendezései
Fúrás
Magyar szabványok
Hajózásnál látási viszonyok, hajózás radarral
Nyíró igénybevétel, csavaró igénybevétel
A különleges munkahely biztonságos kialakításának követelményei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.5/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Padlót, járófelületet készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a padlót, járófelületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítésben használatos hazai és külföldi fafajták
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
B típus Szegecskötések, szegecselés
B típus Csavarmenetek, csavarkötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari szerszámok, gépek
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beépíti a fedélzeti, felépítmény- és fenékmerevítőket
Elkészíti a padlót, járófelületeket
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.6/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Padló, járófelület
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a padlót, járófelületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítésben használatos hazai és külföldi fafajták
B típus Faipari ragasztók, műanyag ragasztók, gumi- és más ragasztók
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
B típus Fedélzet, felépítmény-borítás készítése, fő- és válaszfalak beépítése, hajóberendezések
készítése, beépítése
B típus Szegecskötések, szegecselés
B típus Csavarmenetek, csavarkötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Felépítményborítás-rajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép-adatfajták, képletek, másolás
Költségelszámolás gyakorlása
Palánkolás, felépítményborítás, járófelület készítése
Hajóépítő kisválalkozási teendői
Padló és járófelület rajzai
Kötőelemek anyagai
Felületkezelés pácolással
Műanyag hajófedélzet készítése
Kikötő brendezése
Hajó mentőeszközei
Az elektromos ellenállás
A környezetvédelem jelentősége, ökológiai alapismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

246/6.0/0638-06

Szerelvények,
nyílászárók

azonosítója

sza
sza
sza

246/6.1/0638-06
246/6.2/0638-06
246/6.3/0638-06

0
0
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti a szerelvények, nyílászárók helyét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a szerelvények, nyílászárók helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Fedélzeti szerelvények, nyílászárók beépítése
B típus Fedélzeti szerelvényrajzok
B típus Szegecskötések, szegecselés
B típus Csavarmenetek, csavarkötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felméri, berajzolja a szerelvények, nyílászárók helyeit
Elkészíti a felszerelő furatokat, nyílásokat
Szigeteli, felületkezeli a furatokat, a nyílások éleit
Vízszigetelő anyaggal bekeni a felfekvő felületeket
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a fedélzeti szerelvényeket és nyílászárókat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a fedélzeti szerelvényeket és nyílászárókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Fedélzeti szerelvények, nyílászárók beépítése
B típus Fedélzeti szerelvényrajzok
B típus Szegecskötések, szegecselés
B típus Csavarmenetek, csavarkötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszereli a szerelvényeket, nyílászárókat
Lehúzza a ragasztószalagot az élekről
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelvények, nyílászárók jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a szerelvények, nyílászárók helyét
Beépíti a fedélzeti szerelvényeket és nyílászárókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Fedélzeti szerelvények, nyílászárók beépítése
B típus Fedélzeti szerelvényrajzok
B típus Csavarmenetek, csavarkötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Szerelvény és nyílászáró rajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes feladat gyakorlása
Munkajogi feladat gyakorlása
Hőkamrák
Fedélzeti szerelvények, nyílászárók előkészítése, beépítése
Metszeti ábrázolás
Fedélzeti szerelvények, nyílászárók beépítési rajzai
Felületkezelő anyagok, olajok, festékek
Állványszerkezetű termékek gyártása
Műanyag-gyártásnál pozitív minták készítése
Csavarmenetek
Fogyasztói érdekvédelem
Hajóvezetői vizsgafeltételek
Finomlemez-kötésformák
Munkalélektan
A munkakörülmények egészségügyi változásai
44

45

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

246/7.0/0638-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti a vereteket és a kötélzet felszerelését
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a vereteket és a kötélzet felszerelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos kötélzet, műanyag és acélkötelek, sodronyok, vitorlák anyagai
B típus Veretek, kötélzet felszerelése, dörzsprofil, tőkesúly felszerelése, hajókormány készítése,
beépítése
C típus Támaszerő, támaszok, statikai rúd, kötél, lánc
C típus Fémek megmunkálhatósága, nyújtás, zömítés, egyengetés, hajlítás, vágás, lyukasztás,
harapás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leragasztja a veretek, szerelvények éleit és az illeszkedő felületek széleit
Felkeni a szigetelőanyagot
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Felszereli a vereteket, befűzi a kötélzetet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felszereli a vereteket, befűzi a kötélzetet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos kötélzet, műanyag és acélkötelek, sodronyok, vitorlák anyagai
B típus Veretek, kötélzet felszerelése, dörzsprofil, tőkesúly felszerelése, hajókormány készítése,
beépítése
C típus Támaszerő, támaszok, statikai rúd, kötél, lánc
C típus Fémek megmunkálhatósága, nyújtás, zömítés, egyengetés, hajlítás, vágás, lyukasztás,
harapás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszereli a vereteket és a szerelvényeket
Lehúzza a ragasztóanyagot az élekről
Leméri, méretre vágja a kötélzetet
Kialakítja a kötélzet felső végét
Befűzi a kötélzetet
Kipróbálja a kötélzet és a szerelvények működését
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Veretek, kötélzet fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a vereteket és a kötélzet felszerelését
Felszereli a vereteket, befűzi a kötélzetet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Segédanyagok, szigetelő anyagok, tömítőanyagok, burkolóanyagok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hagyományos kötélzet, műanyag és acélkötelek, sodronyok, vitorlák anyagai
B típus Veretek, kötélzet felszerelése, dörzsprofil, tőkesúly felszerelése, hajókormány készítése,
beépítése
C típus Támaszerő, támaszok, statikai rúd, kötél, lánc
C típus Fémek megmunkálhatósága, nyújtás, zömítés, egyengetés, hajlítás, vágás, lyukasztás,
harapás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Veret-rajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes feladatok gyakorlása
Munkajogi feladatok gyakorlása
Gépek karbantartása
Veretek, kötélzet felszerelése
Mérethálózat, tűrések, illesztések
Veretek, kötélzet felszerelési rajzai
Anyagismereti feladatok gyakorlása
Faipari alapképzési feladatok gyakorlása
Műanyag-ipari ősminták készítése
Csavarkötések
Hajóépítési szabványok
Felkészülés a hajóvezetői vizsgára
Szakmai számítások a kötésfajták témaköréből
Munkakultúra, alkalmassági vizsgálatok, elsősegélynyújtás
48

49

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

246/8.0/0638-06

Hajó téli tárolása

azonosítója

szk
szk
szk
szk

246/8.1/0638-06
246/8.2/0638-06
246/8.3/0638-06
246/8.4/0638-06

8
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Megrajzolja a tárolóállványt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrajzolja a tárolóállványt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tárolóállvány-rajz értelmezése 20%
Tárolóállvány rajz készítése leírásból 20%
Tárolóállvány-rajz készítése tárgyról 20%
Tárolóállvány-rajz kiegészítése 15%
Tárolóállvány-rajz elemzése, hibakeresés 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tárolóállvány rajz készítése
Kishajóépítés tervdokumentációi
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
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Elkészíti a tárolóállvány csatlakozó elemeit
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a tárolóállvány csatlakozó elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sablont készít a hajófeltámasztási helyekről
Megrajzolja a tárolóállványt
Elkészíti a tárolóállványt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Téli tárolásra előkészíti a hajót
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Téli tárolásra előkészíti a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kéziemelők, gépi emelők, anyagmozgatás gépei
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Gépek kezelése, karbantartása, javítása
B típus Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízteleníti a beépített szerelvényeket és a motort
Kipakolja a hajó felesleges felszereléseit
Letekeri a hajót
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.4/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó téli tárolásának feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrajzolja a tárolóállványt
Elkészíti a tárolóállvány csatlakozó elemeit
Téli tárolásra előkészíti a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kéziemelők, gépi emelők, anyagmozgatás gépei
B típus Gépek kezelése, karbantartása, javítása
B típus Csavarok, szegecsek és más kötőelemek
B típus Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tárolóállvány-rajz készítése leírásból 20%
Tárolóállvány-rajz elemzése, hibakeresés 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tárolóállvány-rajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
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18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Körlevél készítése
A számla, a készpénzfizetési számla és nyugta jellemzői
Pneumatikus-szerelőgépek
Tárolóállvány készítése, a hajó előkészítése téli tárolásra
Tárolóállvány-rajzkészítés gyakorlása
Speciális felületkezelési anyagok
Ívek kialakításának szabályai, fajtái
Műanyaghajó-sorozatgyártás eszközeinek készítése
Ragasztási eljárások
Hajószabványok gyakorlása
Hajótest általános követelményei
Csapágyazás, siklócsapágyak, csapok
A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok, tűzveszélyes tevékenység, dohányzás,
raktározás, szállítás, vontatás szabályai
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti a felületeket a felületkezeléshez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felület-előkészítés anyagai
B típus Felületkezelő anyagok
B típus Felületkezelés kézi-, gépi szerszámai, eszközei, szórópisztolyok, szórókamrák, hőkamrák
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kijavítja a felületi hibákat
Összecsiszolja a felületeket
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Színezi, pácolja, alapozza a felületeket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Színezi, alapozza a felületeket
Pácolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felület-előkészítés anyagai
B típus Felületkezelő anyagok
B típus Felületkezelés kézi-, gépi szerszámai, eszközei, szórópisztolyok, szórókamrák, hőkamrák
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapozza a felületeket
Színezi a felületeket
Pácolja a felületeket
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a végleges felületkezelést
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületkezelést végez
Elkészíti a végleges felületkezelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felület-előkészítés anyagai
B típus Felületkezelő anyagok
B típus Felületkezelés kézi-, gépi szerszámai, eszközei, szórópisztolyok, szórókamrák, hőkamrák
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nedves és száraz eljárással felhordja a felületkezelő rétegeket kézi és gépi eljárással
Felhordás közben szükség szerint csiszolja a felületeket
Ellenőrzi a felületeket
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.4/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Kishajó felületkezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Színezi, alapozza a felületeket
Pácolást végez
Felületkezelést végez
Elkészíti a végleges felületkezelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felület-előkészítés anyagai
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B típus Felületkezelő anyagok
B típus Felületkezelés kézi-, gépi szerszámai, eszközei, szórópisztolyok, szórókamrák, hőkamrák
C típus Munkaegészségügy, munkahigiéné, munkalélektan, munkaélettan, munkaalkalmassági
vizsgálatok, elsősegélynyújtás
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kishajóépítés tervdokumentáció értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép stílusok, sablonok
A számla kötelező tartalmi elemei, helyes kitöltésük
Elektromos szerelőgépek
Külső- és belső felületkezelés
Kishajóépítés tervdokumentációi
Felületkezelő anyagok
Ívek kialakítása hajlítással
Műanyaghajó-építési technológiák
Gázhegesztés, lángvágás
Hajózási szabványok gyakorlás
A hajótest szerkezete, általános előírások
Fogaskerekek
Tüzelő- és fűtőberendezések használata, villamos és világítóberendezések tűzvédelmi
szabályai
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10. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/10.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Felméri az elvégzendő munkákat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az elvégzendő munkákat, meghatározza a javítás technológiai részleteit
Előkészíti, és üzembe helyezi a szükséges eszközöket, gépeket
Megtervezi a javítás munkafolyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajók karbantartása, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajótulajdonossal egyezteti a felmerült hibákat
Elvégzi a hibafelvételezést
Csoportosítja a különböző javítási, karbantartási munkákat
Meghatározza az elvégzendő munkák sorrendjét
Meghatározza a javítási, karbantartási anyagok jegyzékét, munkaóra szükségletét,
költségigényét
A megrendelőnek árajánlatot ad, az elvégzendő munkákról javítási szerződést köt
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
246/10.2/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Elvégzi a szükséges javítási, karbantartási munkákat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges javítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kéziemelők, gépi emelők, anyagmozgatás gépei
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Gépek kezelése, karbantartása, javítása
B típus Hajók karbantartása, javítása
B típus Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
B típus Felületek lezárása, gyártási hibák javítása
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari szerszámok, gépek
4. szint Elektromos szerszámok, berendezések, műszerek
5. szint Festő, felületkezelő eszközök, berendezések
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
4. szint Állványok, emelőberendezések, szállító eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szétszereli a hajót, illetve a javítandó alkatrészeket
Megrendeli, biztosítja a szükséges anyagokat, alkatrészeket
Szükség szerint pót árajánlatot készít
A javítási, karbantartási munkák sorrendjében elvégzi a megrendelt munkát
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/10.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajójavítási-, karbantartási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az elvégzendő munkákat, meghatározza a javítás technológiai részleteit
Előkészíti, és üzembe helyezi a szükséges eszközöket, gépeket
Megtervezi a javítás munkafolyamatát
Elvégzi a szükséges javítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kéziemelők, gépi emelők, anyagmozgatás gépei
B típus Szerelés szerszámai, gépei, nyomatékkulcsok, elektromos és pneumatikus
szerelőszerszámok
B típus Gépek kezelése, karbantartása, javítása
B típus Hajók karbantartása, javítása
B típus Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
B típus Felületek lezárása, gyártási hibák javítása
B típus Biztonságtechnika, munkabiztonság
C típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajójavítási rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes gyakorlás grafikai objektumokkal
Az adózáshoz kapcsolódó bírságok, pótlékok
Ellenőrző műszerek
Hajójavítási munkák
Hajójavítási rajzok készítése
Hajójavítási anyagok
Ívek kialakítása ragasztással
Műanyaghajó-építés kézi, gépi technológiái
Ívhegesztés
Hajószabványok gyakorlás
A hajótest szilárdsága
Mechanizmusok elemei
A tűzoltás módjai, óltóanyagok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/11.1/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitakarítja a hajót
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitakarítja a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
C típus Munkavédelem alapfogalmai, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések
C típus Munkavédelem szabályozási rendszere, hatósági felügyelete
C típus Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei és jogai, érdekképviselet, érdekegyeztetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kitakarítja a hajót az építési törmeléktől
Letörli, felfényezi a felületeket
Felszereli a hajóra a szükséges felszereléseket
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/11.2/0638-06
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A tananyagelem megnevezése:
Hulladékot kezel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékot kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
C típus Környezetvédelem
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi eszközök, berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakszerűen elkülönítve kezeli és tárolja a keletkezett hulladékot
Gondoskodik az előírásoknak megfelelő nyilvántartásról és a hulladékok elszállításáról

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/11.3/0638-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajótakarítási, hulladékkezelési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitakarítja a hajót
Hulladékot kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajó kitakarítása, hulladék kezelése, hajó átadása
C típus Munkavédelem alapfogalmai, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések
C típus Munkavédelem szabályozási rendszere, hatósági felügyelete
C típus Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei és jogai, érdekképviselet, érdekegyeztetés
C típus Környezetvédelem
B típus Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kishajóépítés-tervdokumentáció értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés számítógépen
Költségelszámolás szabályai
Felületkezelés gépi felhordás pneumatikus szerszámai, magasnyomású felszerelések
Hajó kitakarítása, hulladék kezelése
Kishajóépítés tervdokumentációi
Csavarok fajtái, jellemzői
Felület tisztítása vegyi anyagokkal
Műanyag hajóhéj készítése
ISO illesztési rendszer
Hajószabványokon gyakorlás
Kormányberendezés, horgonyberendezés
Elektromos potenciál és feszültség, kapacitás, kondenzátorok
A tűz elleni védekezés irányítása, tűzvédelmi hatóságok feladata, a tűzoltóság
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12. TANANYAGEGYSÉG

246/1.0/0639-06

Bordák, sablonok,
építőállványok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

246/1.1/0639-06
246/1.2/0639-06
246/1.3/0639-06
246/1.4/0639-06
246/1.5/0639-06
246/1.6/0639-06

12
0
0
0
0
24

0
0
0
0
0
0

0
7
14
14
7
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Bordarajzokat, sablonrajzot készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bordarajzokat, sablonrajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
C típus Hajótest ábrázolása
B típus Bordarajz, sablonrajz készítése
B típus Vázszerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Borda-, sablonrajz értelmezése 10%
Borda-, sablonrajz készítése leírásból 25%
Borda-, sablonrajz készítése tárgyról 25%
Borda-, sablonrajz kiegészítése 20%
Borda-, sablonrajz elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bordarajzok értelmezése
Bordarajzok készítése
Sablonrajzok értelmezése
Sablonrajzok készítése
Kishajóépítés tervdokumentációi
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Sablont készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a sablont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti a rajzasztalt
Sablonrajzot készít
Elkészíti a sablont
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Bordákat készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bordákat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bordarajzot készít
Elkészíti a bordákat
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőállványt készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az építőállványt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Építőállvány rajza
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti az építőágyat
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.5/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Felállítja a sablonokat, bordákat az építőágyra
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felállítja a sablonokat, bordákat az építőágyra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felállítja a bordát és sablont az építőágyra
Ellenőrzi a méreteket és a felületeket
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.6/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Bordák, sablonok építőállványok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bordarajzokat, sablonrajzot készít
Elkészíti a sablont
Bordákat készít
Előkészíti az építőállványt
Felállítja a sablonokat, bordákat az építőágyra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
C típus Hajótest ábrázolása
B típus Bordarajz, sablonrajz készítése
B típus Építőállvány rajza
B típus Vázszerkezeti rajz
C típus Támaszerő, támaszok, statikai rúd, kötél, lánc
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bordarajz, sablonrajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Operációs rendszerek
A személyes érintkezés kultúrája
Kézi forgácsolás kisgépei
Hagyományos fahajó építése, bordák, sablonok, építőállvány készítése
Síkmértani szerkesztések
Bordarajz, sablonrajz készítése
Rétegelt lemezek fajtái, jellemzői
Faipari kézi kisgépek
Műanyaghajó-gyártásban használt segédanyagok
Egyengetés, hajlítás, vágás, lyukasztás, harapás
Szabvány fogalma
A víziút jelei és kitűzése
Egyszerű és összetett alakzatok súlypontja, stabilitás, egyensúlyi helyzet, forgásfelületek
felszíne, térfogata
Munkavédelem és a szabvány
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13. TANANYAGEGYSÉG

246/2.0/0639-06

Uszony,
uszonyszekrény,
gerinc, orrtőke,
fartőke, fartükör

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/2.1/0639-06
246/2.2/0639-06
246/2.3/0639-06
246/2.4/0639-06
246/2.5/0639-06
246/2.6/0639-06

0
0
0
0
0
24

0
0
0
0
0
0

14
7
14
7
7
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Uszonyt, uszonyszekrényt készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Uszonyt, uszonyszekrényt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti az uszony és uszonyszekrény műhelyrajzát
Elkészíti az uszonyt és uszonyszekrényt
Ellenőrzi a méreteket, felületeket
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.2/0639-06
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A tananyagelem megnevezése:
Gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti a gerinc, orrtőke, fartőke, fartükör műhelyrajzát
Elkésziti a gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt
Ellenőrzi a méreteket, felületeket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Összeépíti a gerincet,orrtőkét, fartőkét, fartükröt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeépíti a gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeépíti a gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt
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Ellenőrzi a méreteket, felületeket
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Összeépített elemeket felszereli az építőágyra
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az összeépített elemeket felszereli az építőágyra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az összeépített elemeket felszereli az építőbordákra, illetve sablonokra
Ellenőrzi a méreteket, felületeket
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.5/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Összemunkálja a felületeket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összemunkálja a felületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összemunkálja a beépített elemek felületét a hajó külső felületével
Ellenőrzi a méreteket, felületeket
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.6/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Uszony, uszonyszekrény, gerinc, orrtőke, fartőke, fartükör készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Uszonyt, uszonyszekrényt készít
Gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt készít
Összeépíti a gerincet, orrtőkét, fartőkét, fartükröt
Az összeépített elemeket felszereli az építőágyra
Összemunkálja a felületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hagyományos fahajó építése, vázszerkezet készítése, héjszerkezet-készítési technikák
B típus Vázszerkezeti rajz
C típus Támaszerő, támaszok, statikai rúd, kötél, lánc
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Gerinc-, orrtőke-, fartőke-, fartükör-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Könyvtárműveletek gyakorlása számítógépen
Közvetlen emberi kommunikáció csatornái
Famegmunkálás forgács- és porelszívói
Hagyományos fahajóépítési technikával vázszerkezet készítése, gerinc, orrtőke, fartőke,
fartükör készítése
Egyenesvonalú síkidomok szerkesztése
Gerinc, orrtőke, fartőke, fartükör műhelyrajza
Rétegelt lemezek fajtái, jellemzői
Műveletek a faipari kisgépekkel (fűrészelés, gyalulás, csiszolás, marás)
Műanyag-ipari kézi gyártásnál alkalmazott anyagok
Forgácsolás feltételei, forgácsoló erő, forgácsolási teljesítmény
Minőségügyi rendszerek
Hajózási szabályok
Tartók és rudak keresztmetszeti értékei
A munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei és jogai
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14. TANANYAGEGYSÉG

246/3.0/0639-06

Héjszerkezet
készítése egyedi
gyártású műanyag
építéssel

azonosítója

szk

246/3.1/0639-06

0

0

12
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gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a héjszerkezet középrészét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a héjszerkezet középrészét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyedi műanyaghajó-gyártás, ősminta-készítés
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyaghajóépítési technológia, mesterdarab, ősminta készítése, műanyaghajó-építési
formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészíti az építőbordák felületét
Felszereli a héjszerkezet középrészét
Ellenőrzi a méreteket, felületeket

75

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

246/4.0/0639-06

Ősminta és
gyártószerszám
felületének
előkészítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

246/4.1/0639-06
246/4.2/0639-06
246/4.3/0639-06
246/4.4/0639-06
246/4.5/0639-06

0
0
0
0
8

0
0
0
0
0

14
7
7
7
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti az ősmintát
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az ősmintát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sorozat műanyaghajó gyártása
B típus Pozitív, negatív gyártószerszámok
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Letisztítja az ősminta felületét
Fényezi a felületeket
Ellenőrzi a felületeket
Kijavítja a felületi hibákat
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Leveszi a gyártószerszámot
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Leveszi a gyártószerszámot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sorozat műanyaghajó gyártása
B típus Pozitív, negatív gyártószerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leválasztja az éleket a sablonról
Leemeli a gyártósablont
Levágja a túlnyúlásokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti a gyártószerszám felületét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyártószerszám felületét a gyártáshoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyaghajóépítési technológia, mesterdarab, ősminta készítése, műanyaghajó-építési
formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%

77

A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felületkezeli az éleket
Lemossa a gyártószerszám felületét
Fényesre törli a felületeket
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhordja a formaleválasztót a gyártószerszám felületére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhordja a formaleválasztót a gyártószerszám felületére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyaghajóépítési technológia, mesterdarab, ősminta készítése, műanyaghajó-építési
formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhordja a formaleválasztót a gyártószerszám felületére
Fényesre dörzsöli a felületeket
Megismétli a formaleválasztó felhordását
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.5/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Ősminta és gyártószerszám felületének előkészítő feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az ősmintát
Leveszi a gyártószerszámot
Előkészíti a gyártószerszám felületét a gyártáshoz
Felhordja a formaleválasztót a gyártószerszám felületére
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
C típus Vegyipari alapismeretek, műanyagok
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyaghajóépítési technológia, mesterdarab, ősminta készítése, műanyaghajó-építési
formák
B típus Műanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási területei
B típus Sorozat műanyaghajó gyártása
B típus Pozitív, negatív gyártószerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Ősminta-, gyártószerszám-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorló feladat megoldása számítógépen
Üzleti kommunikáció
Műanyag hajóépítési technológiák, ősminta gyártószerszám készítése, formaleválasztó
felhordása
Műanyag megmunkálás kézi kisgépei
Vetületi ábrázolás
Ősminta, gyártószerszám rajza
Furnérok jellemzői, fajtái, gyártása
Marási műveletek
Műanyag-ipari gépi gyártásnál alkalmazott anyagok
Szerszámok élkiképzése
Szabványkiadványok rendszere
A Magyar Köztársaság területén lévő belvizekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések
Szilárdságtani alapfogalmak és igénybevételi módok
Magatartási szabályok
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246/5.0/0639-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Átjelöli a vízvonalat és a tengelyt a hajótestre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átjelöli a vízvonalat és a tengelyt a hajótestre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felrajzolja az építőágyról a szimmetriatengelyt, a vízvonalat, a metszetek helyét és a fonto
mérethelyeket
Bejelöli a fedélzetvonalat
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Levágja és kiveszi a héjat a gyártósablonról
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Levágja és kiveszi a héjat a gyártósablonról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Levágja a héjat a gyártósablonról
Kiszereli a héjrögzítő csavarokat
Leemeli a héjat a gyártósablonról
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Megfordítja a héjat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfordítja a héjat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A héjat megfordítva a formabakra helyezi
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzi a felállított elemek felületét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a felállított elemek felületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzi a fő méreteket, a bordatávolságot
Hajlékony ellenőrzőléccel megméri a görbületek ívét (gerincet, fedélzetvonalat és a
fenékoldal találkozási helyét)
Ellenőrzi a hosszúsági görbületeket az ellenőrzőléccel
Ellenőrzi a jobb és bal oldali mérések egyenlőségét
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.5/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Kijavítja a felületi, görbületi és szimmetria hibákat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a felállított elemek felületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kijavítja a felületi, görbületi és szimmetria hibákat
Elvégzi a javítás utáni ellenőrzéseket
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.6/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Héj kivételének feladatai a gyártósblonból
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átjelöli a vízvonalat és a tengelyt a hajótestre
Levágja és kiveszi a héjat a gyártósablonról
Megfordítja a héjat
Ellenőrzi a felállított elemek felületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Héj-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkajogi források, egymáshoz való viszonyuk
Lemez és állománykezelés számítógépen
Műanyagmegmunkálás csiszológépei
Műanyag hajóépítési technológia, vízvonal és tengely jelölése, héj levágása, kivétele és
megfordítása
Henger, kúp, gömb vetülete
Héj rajza, vízvonal és tengely helye

83

Műanyaghajó-építés anyagai, erősítő szálak
Faipari kötések, hossz-, vastagoló toldások
Műanyag-iparban alkalmazott eszközök
Fűrészelés, reszelés
Műszaki dokumentációk előírásai
Hajózási szabályok
Hajlító-igénybevétel
Munkahely biztonságos kialakításának követelményei. Méretek, fűtés,szellőzés,klíma,
megvilágítás, biztonsági jelzések
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246/6.0/0639-06

Hajóelemek
összeépítése

azonosítója

sza
sza
sza

246/6.1/0639-06
246/6.2/0639-06
246/6.3/0639-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti, méretre vágja a hajó elemeit
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, méretre vágja a hajó elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti az elemek műhelyrajzát
Elkészíti az elemek sablonjait
Ellenőrzi, javítja, illetve felrakja a sablonok felületeit
Kialakítja a sablonok végleges felületeit
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Összeépíti a hajó elemeit
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeépíti a hajó elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyag alkatrészek összeépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeépíti az elemeket
Lemunkálja az összeragasztott éleket
Belaminálja az erősítéseket
Felületkezeli a rögzítési felületeket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóelemek összeépítési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, méretre vágja a hajó elemeit
Összeépíti a hajó elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyaghajóépítési technológia, mesterdarab, ősminta készítése, műanyaghajó-építési
formák
B típus Műanyag alkatrészek összeépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajóelem-rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorló feladatok megoldása számítógépen
Munkavállaló jogai és kötelezettségei
Gélszóró berendezés
Hajó elemeinek összeépítése
Síklapú testek vetülete, síkmetszése, hálórajza
Hajó elemeinek összeépítési terve
Faipari ragasztók fajtái, jellemzői
Keretszerkezetek kötései, fajtái , szabályai
Műanyag-ipari termékek egyedi gyártásának eszközei
Köszörülés, szerszámélezés
Európai szabványok
A vízi közlekedés korlátozása egyes vízterületeken
Nyíró-, csavaró igénybevétel. A folyadékok statikája
A villamosság biztonságtechnikája
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246/7.0/0639-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a fedélzeti bordákat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a fedélzeti bordákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázszerkezeti rajz
B típus Egyszerű és összetett alakzatok súlypontja, stabilitás, egyensúlyhelyzet
B típus Tartók és rudak keresztmetszeti értékei, térbeli erőrendszer, rácsos szerkezetek
B típus Szilárdságtani alapfogalmak, igénybevételi módok, húzó és nyomó igénybevétel
B típus Hajlítói-génybevétel, nyíró-igénybevétel, csavaró-igénybevétel
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedélzeti bordarajzot készít
Műhelyrajzok alapján kiszabja a fedélzeti bordák sablonjait
Beilleszti a sablonokat, majd kiszabja a fedélzeti bordákat
Beépíti a hosszmerevítőket
Kialakítja a fedélzeti bordák szerkezeti csatlakozásait a hajótesten
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
246/7.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a fenékbordákat, padlótartókat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a fenékbordákat, padlótartókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázszerkezeti rajz
B típus Egyszerű és összetett alakzatok súlypontja, stabilitás, egyensúlyhelyzet
B típus Tartók és rudak keresztmetszeti értékei, térbeli erőrendszer, rácsos szerkezetek
B típus Szilárdságtani alapfogalmak, igénybevételi módok, húzó és nyomó igénybevétel
B típus Hajlító-igénybevétel, nyíró-igénybevétel, csavaró-igénybevétel
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beépíti a fedélzeti, felépítmény- és fenékmerevítő bordákat, padlótartókat
Ellenőrzi a méreteket, felületeket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítmény hossz-, keresztbordák, padlófenék-merevítők készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a fedélzeti bordákat
Beépíti a fenékbordákat, padlótartókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázszerkezeti rajz
B típus Egyszerű és összetett alakzatok súlypontja, stabilitás, egyensúlyhelyzet
B típus Tartók és rudak keresztmetszeti értékei, térbeli erőrendszer, rácsos szerkezetek
B típus Szilárdságtani alapfogalmak, igénybevételi módok, húzó és nyomó igénybevétel
B típus Hajlító-igénybevétel, nyíró-igénybevétel, csavaró-igénybevétel
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Fedélzeti bordák, fenékbordák, padlómerevítők beépítési rajzainak beépítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép-segédprogramok, tömörítés, vírusellenőrzés
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
Műanyaghajó-építés keverőgépei
Felépítmény, hossz-, kereszttartók, padlómerevítők készítése
Görbe felületű testek síkmetszése, hálórajza
Fedélzeti bordák beépítési rajza, fenékbordák és padlómerevítők beépítési rajza, padló és
járófelület rajza
Műanyag ragasztók fajtái, jellemzői
Kávaszerkezetek kötései, kialakításának szabályai
Műanyag-ipari termékek egyedi gyártásának eszközei
Nagy pontosságú mérő- és ellenőrző eszközök, mikrométer, optikai szögmérő
Európai szabványok
Hajózás különleges szabályai, egyéb rendelkezései
Felhajtóerő és a folyadékokban lévő testek stabilitása
Az anyagmozgatás és tárolás biztonságtechnikája, kézi és gépi mozgatás, veszélyes
anyagok mozgatása, tárolása
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19. TANANYAGEGYSÉG

246/8.0/0639-06

Fő- és válaszfalak
beépítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza

246/8.1/0639-06
246/8.2/0639-06
246/8.3/0639-06
246/8.4/0639-06

0
0
0
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Berajzolja a válaszfalak helyét, ekészíti a kisebb elemeket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berajzolja a válaszfalak helyét, elkészíti a kisebb elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázszerkezeti rajz
B típus Hajó tereinek kialakítása
B típus Hajó közlekedőinek kialakítása
B típus Hajó nyílászáróinak kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrajz alapján kiszabja a válaszfalak sablonjait
Beilleszti a sablonokat a berendezési rajzok alapján
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a kisebb elemeket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a válaszfalakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázszerkezeti rajz
B típus Hajó tereinek kialakítása
B típus Hajó közlekedőinek kialakítása
B típus Hajó nyílászáróinak kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sablonok felhasználásával elkészíti a válaszfalakat, a kisebb elemeket
Illeszti a fő- és válaszfalakat
Kialakítja a nyílások kereteit
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a fő- és válaszfalakat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a fő- és válaszfalakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázszerkezeti rajz
B típus Hajó tereinek kialakítása
B típus Hajó közlekedőinek kialakítása
B típus Hajó nyílászáróinak kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beállítja a falakat a helyére, majd ideiglenesen rögzíti
Elvégzi a falak végleges rögzítését a hajó héjszerkezetéhez és a fedélzethez
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Fő- és válaszfalak beépítésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berajzolja a válaszfalak helyét, elkészíti a kisebb elemeket
Elkészíti a válaszfalakat
Beépíti a fő- és válaszfalakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázszerkezeti rajz
B típus Hajó tereinek kialakítása
B típus Hajó közlekedőinek kialakítása
B típus Hajó nyílászáróinak kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
4. szint Műanyagipari szerszámok, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Fő és válaszfal beépítési rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes táblázatkezelés
A munkafeltételek változásának módja, munkaszerződés módosítása
Műanyaghajó-építés vákuum gépei
Fő- és válaszfalak beépítése
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Áthatások
Fő- és válaszfalak beépítési rajzai
Gumi és más ragasztók fajtái, jellemzői
Állványszerkezetek kötései, kialakításának szabályai
Műanyag-ipari termékek sorozatgyártásának eszközei
Mérőóra, mérőhasáb, vízszintmérők, idomszerek
Termékfelelősség
Vitorlás hajóvezetői ismeretek
Folyadékok dinamikája
Egyéni munkavédelem
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20. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

246/9.0/0639-06

Hajóberendezések és
kisebb elemek
készítése, beépítése

sza
sza
sza
sza

246/9.1/0639-06
246/9.2/0639-06
246/9.3/0639-06
246/9.4/0639-06

0
0
0
24

0
0
0
0

7
7
7
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a berendezések, elemek sablonjait
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elklészíti a berendezések, elemek sablonjait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyag alkatrészek összeépítése
B típus Berndezési rajzok
C típus Belsőépítészet és ergonómia területe
C típus Színek, stílusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti a bordarajz alapján a berendezések helyéről a nagyobb méretű sablonokat
Méretre illeszti a sablonokat
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a berendezéseket, elemeket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a berendezéseket, elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyag alkatrészek összeépítése
B típus Berndezési rajzok
C típus Belsőépítészet és ergonómia területe
C típus Színek, stílusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sablonok alapján berajzolja a berendezések éleit
Kiszabja a berendezések elemeit
Összeépíti az elemeket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a berendezéseket, elemeket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a berendezéseket, elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyag alkatrészek összeépítése
B típus Berndezési rajzok
C típus Belsőépítészet és ergonómia területe
C típus Színek, stílusok
B típus Hajó tereinek kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beilleszti a berendezés elemeit a kialakított, bejelölt helyére
Felületkezeli a berendezés elemeit
Lemunkálja a beépített bútorok éleit, ragasztásait, alkatrészeit
Letakarja az éleket, ragasztásokat (éllécekkel, takarólécekkel)
Lezárja a furatok helyét, előkészíti a felületeket a felületkezelésre
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/9.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóberendezések és kisebb elemek készítésének, beépítésénk feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elklészíti a berendezések, elemek sablonjait
Elkészíti a berendezéseket, elemeket
Beépíti a berendezéseket, elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műanyag hajóépítés anyagai, erősítő szálak, vázanyagok, laminátok, telítő anyagok,
hígítók
B típus Műanyag alkatrészek összeépítése
B típus Berndezési rajzok
C típus Belsőépítészet és ergonómia területe
C típus Színek, stílusok
B típus Hajó tereinek kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajóberendezések beépítési rajzainak értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes szövegszerkesztő használata
A munkaviszony megszüntetése
Számítógépes szövegszerkesztő használata
A munkaviszony megszüntetése
Szellőző és fűtőberendezések
Hajóberendezések, kisebb elemek beépítése
Ábrázolási különlegességek
Hajóberendezések, elemek rajzainak készítése
Felülettisztító anyagok
Lapszerkezetek fajtái (kétoldalt lemezelt, betétes, üveges)
Műanyag-ipari termékek sorozatgyártásának eszközei
Kötési módok és csoportosításuk
Minőségvédelem
Motoros hajóvezetői ismeretek
Műszaki hőtan alapjai
Munkaegészségügy célja, feladata
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21. TANANYAGEGYSÉG

246/10.0/0639-06

Belső terek
burkolása

azonosítója

sza
sza
sza
sza

246/10.1/0639-06
246/10.2/0639-06
246/10.3/0639-06
246/10.4/0639-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/10.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti a belső terek felületét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a belső terek felületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hajó belső burkolatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti a mennyezet, oldalfalak, burkolandó felületek sablonjait
Felméri a burkolófelületek nagyságát, méreteit
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/10.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Leszabja a burkoló alapanyagot
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Leszabja a burkoló alapanyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hajó belső burkolatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sablonok, méretek alapján kiszabja a burkolóanyagokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/10.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Felszereli a burkolatot
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felszereli a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hajó belső burkolatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszereli a burkolat tartóelemeit
Felszereli a burkolatok alá kerülő vezetékeket, csöveket
Felszereli vagy felragasztja a burkolóanyagokat
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/10.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső terek burkolási feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a belső terek felületét
Leszabja a burkoló alapanyagot
Felszereli a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítés anyagai
B típus Hajó belső burkolatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Burkolatbeépítési rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szövegszerkesztés gyakorlása
Munkaügyi viták intézésének módja
Emelőgépek, kézi emelők, gépi emelők
Belső terek burkolása
Metszeti ábrázolás
Burkolatbeépítési rajzok készítése
Burkolóanyagok
Kávaszerkezetes termékek
Műanyaghajó-építésnél negatív minták készítése
Szegecskötések, szegecselés
Minőségvédelem
Hajóvezetői ismeretek gyakorlása
Kötőelemek
A munkahigiéné feladata, munkalélektan
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22. TANANYAGEGYSÉG

szk
Dörzsprofil, tőkesúly
246/11.0/0639-06
szk
felszerelése
szk

azonosítója

246/11.1/0639-06
246/11.2/0639-06
246/11.3/0639-06

0
0
29

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/11.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tőkesúly szerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leszabja a dörzsprofil anyagát
Kialakítja a sarok csatlakozásait
Kialakítja a vízkifolyó helyeket
Felfúrja a tartócsavarok helyét
Leragasztja a dörzsprofil széleit és a felfekvő felület széleit
Felhordja a szigetelőanyagot
Lehúzza a ragasztóanyagot az élekről
Előkészíti a tőkesúlyt a felszereléshez
Sablont készít a tőkesúly illeszkedő felületéről, a furatokról vagy csavarokról
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/11.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Felszereli a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felszereli a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tőkesúly szerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeilleszti az illeszkedő felületeket
Elvégzi a ragasztás és szigetelés műveleteit
Felhelyezi és rögzíti a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/11.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Dörzsprofil, tőkesúly felszerelésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Felszereli a dörzsprofilt és a tőkesúlyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tőkesúly szerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Dörzsprofil, tőkesúly felszerlési rajzok értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szövegszerkesztés gyakorlása
Vállalkozás létesítésének feltételei
Csavarszerelő szerszámok
Dörzsprofil felszerelése, tőkesúly beépítése
Dörzsprofil, tőkesúly felszerelésének rajzai
Felületkezelő anyagok, lakkok fajtái
Íves felületek kialakítása
Műanyaghajó-gyártó szerszám készítése
Forrasztási alapfogalmak, forraszanyagok, folyasztószerek
Hajóépítési szabványok
Belvízi kishajókra vonatkozó műszaki irányelvek
Folyadékokat, gázokat szállító gépelemek
Tűz- és egészségvédelmi alapfogalmak
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23. TANANYAGEGYSÉG

Hajó vízvonalba
állítása,
246/12.0/0639-06
hajókormány
beszerelése

azonosítója

szk
szk
szk
szk

246/12.1/0639-06
246/12.2/0639-06
246/12.3/0639-06
246/12.4/0639-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/12.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízvonalba állítja a hajót
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízvonalba állítja a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kormány szerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzi a hajótest vízvonalát
Vízvonalba állítja, emeli, rögzíti a hajótestet
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/12.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a hajókormányt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a hajókormányt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kormány szerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti a hajókormányt
Előkészíti a kormányt a felszereléshez
Vízbe állítja a hajót, és függőbe állítja a kormányt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/12.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti, felszereli a hajókormányt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti, felszereli a hajókormányt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kormány szerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beragasztja, belaminálja, szigeteli a kormány tönkcsövét
Felszereli a tartóvereteket
Beépíti a tönkcsövet
Felszereli a kormányt
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/12.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó vízvonalba állításának, hajókormány beszerelésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízvonalba állítja a hajót
Elkészíti a hajókormányt
Beépíti, felszereli a hajókormányt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kormány szerkezeti rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajóépítő rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajókormány beépítési rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Karakter és bekezdés formázása
Adózási alapfogalmak, az adó helye az állami bevételek között
Nyomatékkulcsok
Hajó vízvonalba állítása, hajókormány beszerelése
Hajókormány beépítési rajza
Felületkezelő anyagok, lakkok jellemzése, kötésük
Furnérozás technológiája
Műanyag gyártószerszám készítése
Forrasztási eljárások
Szabványismeret
Hajózási nyilvántartások
Forgómozgás gépelemei
A tűz jelzése, tűzvédelmi szabályzat
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24. TANANYAGEGYSÉG

246/13.0/0639-06

Evezőlapát, árbóc,
bum készítése

azonosítója

szk
szk
szk
szk

246/13.1/0639-06
246/13.2/0639-06
246/13.3/0639-06
246/13.4/0639-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/13.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Evezőlapátot készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Evezőlapátot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Evezőlapát, árboc, bum készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Evezőlapát-sablont készít
Kiszabja és összeragasztja az evezőlapát tollát és nyelét
Csiszolja és felületkezeli az evezőlapátot
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/13.2/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Árbocot készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árbocot készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Evezőlapát, árboc, bum készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti az árboc szabástervét
Megmunkálja az árboc alapanyagait
Kialakítja az árbocnútot és üreget
Összeragasztja az árbocot
Készre gyalulja és felületkezeli az árbocot
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/13.3/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Bumot készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bumot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Evezőlapát, árboc, bum készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bumot készít
Felszereli az árboc szerelvényeit, köteleit
Felállítja a hajóra az áboc szerelvényeit, köteleit
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Felállítja a hajóra az árbocot, felszereli a bumot
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/13.4/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Evezőlapát, árboc, bum készítési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Evezőlapátot készít
Árbocot készít
Bumot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Evezőlapát, árboc, bum készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Korszerű hajóépítő eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Evezőlapát-, árbóc-, bum-rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes feladatok gyakorlása
Adózás önellenőrzésének elvégzése
Felületkezelő anyagok kézi felhordásának szerszámai
Evezőlapát, árboc, bum készítése
Evezőlapát-, árboc-, bum-rajzok
Felületek előkészítése
Evezőlapát, árboc, bum készítése műanyagból
Evezőlapát, árboc, bum anyagai
Tűrések, illesztések
Hajóépítési szabványok
Felépítmények és fedelek, fenékdeszkák és padlók
Egyenáram, elektrosztatika
Tűzoltó eszközök és készülékek
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25. TANANYAGEGYSÉG

246/14.0/0639-06 Hajó átadása

azonosítója

szk

246/14.1/0639-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/14.1/0639-06
A tananyagelem megnevezése:
Átadja a hajót
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kitakarítja a hajóból az építési törmeléket
Letörli, felfényezi a felületeket
Szakszerűen elkülönítve kezeli és tárolja a keletkezett hulladékot Felszereli a hajóra a
szükséges felszereléseket
Felszereli, beindítja a hajómotort
Felszereli a vitorlázatot
Kipróbálja a hajót
Átadási jegyzőkönyvet készít
Átadja a hajót
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26. TANANYAGEGYSÉG

246/1.0/0641-06

Víz-, gáz- és
elektromosszerelés
előkészítése,
véglegesítése

azonosítója

szk
szk
szk
szk

246/1.1/0641-06
246/1.2/0641-06
246/1.3/0641-06
246/1.4/0641-06

0
0
0
18

0
0
0
0

14
14
7
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti a vezetékek helyét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a vezetékek helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektromos vezetékek, szerelvények, csővezetékek, szerelvények
B típus Víz-gáz- elektromos szerelés, külső-belső felületkezelés
C típus Víz-gáz-szerelési rajz
C típus Elektromos szerelési rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Csőszerelő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajó víz-, gáz- és elektromos tervei alapján bejelöli a vezetékek, csövek helyét
Kialakítja a vezetékek helyét
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a védőcsőveket, vezetékcsatornákat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a védőcsöveket, vezetékcsatornákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektromos vezetékek, szerelvények, csővezetékek, szerelvények
B típus Víz-gáz- elektromos szerelés, külső-belső felületkezelés
C típus Víz-gáz-szerelési rajz
C típus Elektromos szerelési rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Csőszerelő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Behelyezi, beragasztja a vezetékeket, csöveket tartó szerelvényeket
Előkészíti a szerelvények helyét, a tartóelemeket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Elvégzi a befejező munkákat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a befejező munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektromos vezetékek, szerelvények, csővezetékek, szerelvények
B típus Víz-gáz- elektromos szerelés, külső-belső felületkezelés
C típus Víz-gáz-szerelési rajz
C típus Elektromos szerelési rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Csőszerelő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beszereli a különböző szerelvényeket, berendezéseket
A víz-, gáz- és elektromos szerelés után véglegesíti a csatlakozó felületeket
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.4/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz-, gáz- és elektromos szerelés előkészítésének, véglegesítésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a vezetékek helyét
Beépíti a védőcsöveket, vezetékcsatornákat
Elvégzi a befejező munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektromos vezetékek, szerelvények, csővezetékek, szerelvények
B típus Víz-gáz- elektromos szerelés, külső-belső felületkezelés
C típus Víz-gáz-szerelési rajz
C típus Elektromos szerelési rajz
B típus Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája, anyagmozgatás és tárolás
biztonságtechnikája
B típus Villamosság biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Csőszerelő rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
Tesztfeladat megoldása 5%
Víz-, gáz- és elektromos szerelési rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés, formázás
Általános forgalmi adó jellemzői, adókulcsok, tárgyi, alanyi áfamentesség, áfaszámítás
módja
Pneumatikus szerelőgépek
Víz-, gáz- és elektromos szerelés előkészítése, véglegesítése
Víz-, gáz- és elektromos szerelési rajzok
Felületkezelő anyagok műanyagra
Íves felületek furnérozása
Műanyaghajó-sorozatgyártás eszközeinek készítése
Ragasztott kötések tulajdonságai, ragasztóanyagok
Hajóépítési szabványok
Hajó üzemképességi vizsgálatok, a hajózási hatóság felelőssége
Tengelykapcsolók
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat
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27. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

246/2.0/0641-06

Motoralap készítése,
motor beállítása

szk
szk
szk

246/2.1/0641-06
246/2.2/0641-06
246/2.3/0641-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészíti és beépíti a motoralapot
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és beépíti a motoralapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sablont készít a motoralapról
Felületkezeli a sablont
Leveszi a negatív formát a sablonról
Elkészíti, laminálja a motoralapot
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Motoralapra helyezi a motort
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motoralapra helyezi a motort
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bejelöli a motor tengelyvonalát
Beilleszti és beragasztja a motoralapot
Ráhelyezi és beállítja a motoralapra a motort
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Motoralap készítésének, motor beállításának feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és beépíti a motoralapot
Motoralapra helyezi a motort
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
B típus Hajóhajtás energetikai viszonyai, propellerfajták
B típus Hajócsavar jellemzői, geometriája, kiválasztás módszerei
C típus Lapátos-kerék, vízsugárhajtómű
C típus Nagypontosságú mérő- és ellenőrző eszközök használata
C típus Mechanikai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 70%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajótechnikai berendezések beépítési rajzok értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szövegszerkesztés, táblázatok, CAD alapismeretek
Egyéni és társas vállalkozások jogi környezete (engedélyeztetés, cégbejegyzés, társasági
szerződés)
Hajóépítési műszaki tervek
Hajótechnikai berendezések beépítése
Hajómotor-beépítés tartóelemeinek anyaga
Az áramló elektromosság, elektromos ellenállás
Mechanika feladata, módszerei
Belső égésű motorok működése, kétütemű motorok
Hajótechnikai rajzok
Hajók fő elemei
Szálerősítő műanyagok, vázanyagok
Külmotorok kialakítása
Hajózási szabályok, általános rendelkezések a folyami hajózásnál
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

246/3.0/0641-06

szk
Tönkcső beépítése,
szk
kihajtás összeállítása
szk

azonosítója

246/3.1/0641-06
246/3.2/0641-06
246/3.3/0641-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a tőnkcsövet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a tönkcsövet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeszereli a motort a tengellyel, tönkcsővel
Rögzíti a tönkcsövet, belaminálja, beönti a hajóba
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Összeállítja a kihajtást
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kihajtást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Készre szereli a kihajtást
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Tönkcső beépítésének, kihajtás összeállításának feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a tönkcsövet
Összeállítja a kihajtást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
B típus Hajóhajtás energetikai viszonyai, propellerfajták
B típus Hajócsavar jellemzői, geometriája, kiválasztás módszerei
C típus Lapátos-kerék, vízsugárhajtómű
C típus Nagypontosságú mérő- és ellenőrző eszközök használata
C típus Mechanikai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 70%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tönkcső beépítési, kihajtás-összeállítási rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Körlevél sablonok, rajzi alapelemek a síkban
Banki szolgáltatás, tőkeforrás, bankszámla, hitelkártya, hitelkérelem, hitelképesség,
hitelezés
Hajóépítés rajzdokumentációi
Tönkcsövek beépítése, kihajtás összeállítása
Tartóbakok anyagai
Egyszerű áramkör, Ohm törvénye, feszültség, ellenállás számítása
Erő statikai nyomatéka és az erőpár, erőösszetevők meghatározása, kényszerek
Négyütemű benzines motorok
Motorbeépítési tervek
Hajó úszása
E-üveg, S-üveg anyagok
Külmotorok kialakítása
Általános rendelkezések a tengeri hajózásnál
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29. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója
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szk

246/4.1/0641-06

0

0

14

246/4.0/0641-06

Üzemanyagrendszer,
kipufogórendszer,
hűtőrendszer
beépítése

szk

246/4.2/0641-06

0

0

7

szk

246/4.3/0641-06
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0

7

szk

246/4.4/0641-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti az üzemanyagrendszert
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti az üzemanyagrendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elkészíti az üzemanyagtartály tartószerkezetét
Elkészíti az üzemanyagcsövek beöntő és szerkezeti furatait
Beépíti az üzemanyagtartályt, üzemanyagcsöveket, elektromos kábeleket, vezetékeket
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a kipufogórendszert
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a kipufogórendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kialakítja a kipufogó tartórészeit, a kipufogónyílást
Felszereli a kipufogócsöveket, kiömlőnyílást, hővédő burkolatot
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a hűtőrendszert
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a hűtőrendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kifúrja a hűtőrendszer beömlőnyílását
Elkészíti a hűtőelem tartórészeit
Beépíti a hűtőrendszert
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.4/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemanyagrendszer, kipufogórendszer, hűtőrendszer beépítésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti az üzemanyagrendszert
Beépíti a kipufogórendszert
Beépíti a hűtőrendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Üzemanyagrendszer, kipufogórendszer, hűtőrendszer beépítési rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítástechnikai feladatok gyakorlása
Pénzforgatás és befektetés
Műszaki leírás
Üzemanyagrendszer, kipufogórendszer, hűtőrendszer beépítése
Tartóborda anyagok
Összefüggések az egyenáramú körökben
Közös hatásvonalú-, közös pontban metsződő-, párhuzamos hatásvonalú erőrendszerek.
Vektor és kötélsokszögek
Dízel motorok
Motorbeépítési tervek
Álló hajóra ható felhajtóerő
Szénszál anyagok
Külmotorok kialakítása
Nemzetközi hajózási előírások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

246/5.0/0641-06

Távirányító rendszer szk
beépítése, motor
szk
elektromos bekötése szk

azonosítója

246/5.1/0641-06

0

0

14

246/5.2/0641-06

0

0

14

246/5.3/0641-06

18

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a távirányító rendszert
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a távirányító rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kialakítja a távkapcsoló helyét, a működtető bovdenek helyét
Beszereli a távirányító bovdeneket, a távkapcsolót
Kialakítja a motor elektromos vezetékeinek, kapcsolóinak, műszereinek és az
akkumulátornak a helyét
Beszereli a vezetékköteget, kapcsolókat, műszereket, akkumulátort
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összes
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromosan beköti a motort
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektromosan beköti a motort
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektromosan beköti a motort
Kipróbálja és ellenőrzi a motor működését
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/5.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Távirányító rendszer beépítésének, motor elektromos bekötésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a távirányító rendszert
Elektromosan beköti a motort
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belső motorok beépítése, külmotorok beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
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Tesztfeladat megoldása 5%
Távirányító beépítési, motorbekötési rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítástechnikai feladatok gyakorlása
Üzleti terv célja, tartalma, vállalkozás bemutatása
Ajánlati tervek
Távirányító berendezés beépítése, motor bekötése elektromosan
Hajómotor-beépítés speciális anyagai
Összefüggések a váltakozó áramú körökben
Nyomaték szerkesztése, reakcióerő meghatározása, kötélsokszöggel
Feltöltéses és befecskendezéses rendszerek
Távirányító- és elektromos bekötési rajzok
Haladó hajóra ható felhajtóerők
Kevlár anyagok
Beépített motorok kialakítása
Nemzetközi hajózási előírások

127

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

megnevezése

jellege

azonosítója

szk

246/6.1/0641-06

0

0

7

246/6.0/0641-06

Feltölti és ellenőrzi a
víz-, gáz-,
üzemanyag és
elektromos
rendszert

szk

246/6.2/0641-06

0

0

14

szk

246/6.3/0641-06

18

0

0

összes

gyakorlati

elméleti

elméletigényes
gyakorlati

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Feltölti a víz-, gáz-, üzemanyag rendszert
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a víz-, gáz-, üzemanyag rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
C típus Klíma-, fűtési és szellőzőrendszer, elektromos rendszer, műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leellenőrzi a víz-, gáz-, üzemanyagrendszer csatlakozásait
Feltölti a víz-, gáz-, üzemanyagrendszert az előírt anyagokkal
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzi a víz-, gáz-, üzemanyag- és elektromos rendszert
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a víz-, gáz-, üzemanyag és elektromos rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
C típus Klíma-, fűtési és szellőzőrendszer, elektromos rendszer, műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leellenőrzi a vezetékek, csatlakozások, berendezések tömítettségét,bekötését
Kipróbálja a víz-, üzemanyag-, gáz-és elektromos rendszert
Kijavítja a felmerült hibákat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/6.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Feltölti és ellenőrzi a víz-, gáz-, üzemanyag- és elektromos rendszert
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a víz-, gáz-, üzemanyag rendszert
Ellenőrzi a víz-, gáz-, üzemanyag és elektromos rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hűtővíz-, kipufogó-és üzemanyagrendszer, vízellátó- és fekáliarendszer, gázrendszer
C típus Klíma-, fűtési és szellőzőrendszer, elektromos rendszer, műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajóépítési típustervek értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés
Termelési és szervezeti terv
Hajóépítési típustervek
Belső motor beépítése
Hangszigetelő anyagok
Mágneses hatás, mágneses tér, mágneskörök, állandó mágnesek
Egyensúly meghatározása kötélsokszöggel
Hajómotorok üzemeltetéséhez, beszereléséhez szükséges segédberendezések
Víz-, gáz-, üzemanyag- és elektromos rendszerek tervei
Kishajók formai kialakítása
Műgyanták, epoxi anyagok
Beépített motorok kialakítása
Nemzetközi hajózási előírások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

246/7.0/0641-06

Hő-, hangszigetelés,
szellőztetés
elkészítése

jellege

azonosítója

szk

246/7.1/0641-06

0

0

9

szk

246/7.2/0641-06

0

0

9

szk

246/7.3/0641-06

18

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a hő- és hangszigetelést
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a hő- és hangszigetelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Klíma-, fűtési és szellőzőrendszer, elektromos rendszer, műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beszabja a hő- és hangszigetelés burkolóanyagait
Beragasztja a hő- és hangszigetelő anyagokat
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Elkészíti a szellőzést
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a motortér szellőzését biztosító rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Klíma-, fűtési és szellőzőrendszer, elektromos rendszer, műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fémipari szerszámok, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kifúrja a szellőzés nyílásait
Beszereli a szellőzés elemeit (nyílás fedőrácsok, szellőzőmotor)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/7.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Hő-, hangszigetelés, szellőztetés elkészítési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a motortér szellőzését biztosító rendszert
Beépíti a motortér szellőzését biztosító rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Klíma-, fűtési és szellőzőrendszer, elektromos rendszer, műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hő-, hangszigetelés, szellőztetés rajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatbázis funkciók. Ismerkedés rajzoló szoftverrel, alapbeállítások, telepítés
Piackutatás, piacelemzés, marketing terv felépítése
Hajóépítési tipustervek
Hajó hő- és hangszigetelése, szellőzési rendszere
Tűzgátló anyagok, hő- és hangszigetelő anyagok
Elektromágneses indukció, önindukció, tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása, az
átalakítók
Síkidomok súlypontja, általános síkbeli erőrendszer
Szellőztető rendszer, hűtőrendszer, üzemanyagellátó rendszer
Elektromos hálózati tervek
Kishajók formai kialakítása
Poliészter, vinilészter anyagok
Beépített motorok kialakítása
Nemzetközi hajózási előírások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

246/8.0/0641-06

Műszerek beépítése,
ellenőrzése,
korrigálása

jellege

azonosítója

szk

246/8.1/0641-06

0

0

9

szk

246/8.2/0641-06

0

0

9

szk

246/8.3/0641-06

17

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.1/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Beépíti a műszereket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti és installálja a műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérés, ellenőrzés, mérő- és ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszereli a műszerek adó- és főegységeit
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.2/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzi, kipróbálja a műszereket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, kipróbálja a műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérés, ellenőrzés, mérő- és ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kipróbálja és ellenőrzi a műszereket
Áram alá helyezi a hajó műszereit, berendezéseit
Ellenőrzi a világítást és egyéb elektromos berendezéseket
Felszereli a vitorlázatot
Kipróbálja a hajó működését, ellenőrzi és beállítja a műszereket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/8.3/0641-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszerek beépítésének, ellenőrzésének, korrigálásánk feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti és installálja a műszereket
Ellenőrzi, kipróbálja a műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérés, ellenőrzés, mérő- és ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Műszerek beépítési rajzainak értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzi alapelemek létrehozása számítógépen
Értékesítési terv módozatai és elemei, pénzügyi tervezés elemei
Hajóépítési tervek
Műszerek beépítése, korrigálása
Felületkezelő anyagok
Generátorok, villamos motorok, transzformátorok
Síkbeli tartószerkezetek
Kipufogórendszer, szellőztetési rendszer
Elektromos hálózati tervek
Vonalrajz
Laminátok
Hajtóművek
Nemzetközi hajózási előírások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

246/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

246/1.1/0886-06
246/1.2/0886-06
246/1.3/0886-06
246/1.4/0886-06
246/1.5/0886-06

72
0
0
0
0

0
20
0
0
21

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
18 171
40
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek (pl
KSH stb.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
40 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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