KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 543 05 0001 54 01 Kishajóépítő és -karbantartó technikus ráépülés 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 ráépülés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0001 54 01
A szakképesítés megnevezése:

Kishajóépítő és -karbantartó technikus

Szakképesítések köre:
Hozzárendelt FEOR szám:

7514

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

1
60 %
40 %

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

1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, többször 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
– számítógépterem
– termelő tanműhely
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:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
31 543 05 0000 00 00 Kishajóépítő, -karbantartó
Előírt gyakorlat:
2 év kishajóépítési, -karbantartási gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A ráépülés munkaterülete

A ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7514

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

A ráépülés 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
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
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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 ráépülés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0600-06 Kishajó tervezési, méretezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kishajó-építéshez ajánlati tervet készít
Kishajó fő paramétereit meghatározza
Kishajó építéséhez kiegészítő hajóelméleti számításokat végez
Kishajó építéséhez kiegészítő hajótest-szerkezeti méretezést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Hajógeometriai számítások
C Hajótest hidrosztatikai jellemzői
C Úszáshelyzet-számítás alapjai, módszerei
B Hajótest általános és helyi igénybevételei
B A hajótest szilárdsági szempontból legfontosabb szerkezeti elemei és kialakítása
B Speciális erőbevezetési pontok és azok konstrukciója
C Szerkezeti megoldások és a hajóépítő anyag kapcsolata
B Méretezési eljárások, modellalkotás
C Speciális hajótest konstrukciók
C Gépészeti berendezések beépítésének szilárdsági kérdései
C Hajó ellenállásának összetevői, szilárdtest és folyadék közötti súrlódás
C Hajók ellenállásának kísérleti meghatározása
B Hajóhajtás energetikai viszonyai, propellerfajták
B Hajócsavar jellemzői, geometriája, kiválasztás módszerei
C Kavitáció
C Lapátos-kerék, vízsugárhajtómű
C Vitorlázáselmélet
C Siklás, siklóhajók
C Erők felbontása, összegzése, erők összetevői és eredőjük, síkbeli erőrendszer
B Egyszerű és összetett alakzatok súlypontja, stabilitás, egyensúlyhelyzet
B Tartók és rudak keresztmetszeti értékei, térbeli erőrendszer, rácsos szerkezetek
B Szilárdságtani alapfogalmak, igénybevételi módok, húzó és nyomó igénybevétel
Folyadékok statikája, felhajtóerő, folyadékban lévő testek stabilitása, folyadékok
B
dinamikája
C Minőségügy alapjai, műszaki dokumentációk, a szabvány fogalma
C Minőségügyi rendszerek, szabványkiadványok rendszere
B Hajóépítési szabványok
B Kishajókra vonatkozó ajánlati, műszaki és gyártási tervdokumentációk tartalma
Hajó általános elrendezésének és műleírásának funkciója, gépek és berendezések
B
jegyzéke
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5

3
4

Idegen nyelvű beszédkészség
Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata

Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0602-06 Műszaki tervkészítés, tervezői-művezetési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ajánlati tervet készít
Elkészíti a hajóépítés költségvetését, árajánlatot ad
Összeállítja a tervdokumentációt a hajótervező-mérnökkel egyeztetve
Gyártási-építési szerződést köt
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Elkészíti a rajzpadlási munkákat a mérettáblázat alapján
Rajzdokumentáció alapján bruttó anyagjegyzéket készít
Ellenőrzi az anyagbeszerzést
Hajóépítési naplót nyit és vezet
Ellenőrzi a gyártási folyamatot
Minőségellenőrzést végez, jegyzőkönyveket készít
Hajóátadási, üzembe helyezési eljárásnál információkat ad át a Hajózási Felügyeletnek
Döntéspróba után megismétli a szükséges stabilitási számításokat
Elkészíti az álló- és futópróba jegyzőkönyveit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Stabilitás-számítás alapjai
C Hajóra ható billenőnyomatékok meghatározása
B Döntéspróba
B Műszaki rajz alapjai, vonalak, méretmegadás alapjai
B Síkmértani szerkesztések
B Vetületi ábrázolás alapjai
B Testek síkmetszése, hálórajza
B Áthatások
B Metszeti ábrázolás
B Mérethálózat, tűrések, illesztések
B Rajzpadlási munkák, mérettáblázat
B Anyagjegyzék, anyagbeszerzés ellenőrzése
B Hajóépítési napló vezetése, gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés
C Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
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B
A
B

Döntéspróba, stabilitási számítások, álló-és futópróba jegyzőkönyve
Vízmentes terek átvizsgálása, gépek és berendezések működési próbái, hajóüzemi
rendszerek állópróbái
Hajóépítés műszaki vezetése, adminisztratív feladatai, hajóépítés műszaki feltételeinek
biztosítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
3
Hajóépítő rajz készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5
Ellenőrző-, mérő eszközök, műszerek használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0640-06 Korszerű hajóépítési feladatok, kishajó gyártás előkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a sablont és a szükséges segédanyagokat
Héjszerkezetet készít vákuumeljárással
Héjszerkezetet készít infúziós eljárással
Véglegesíti a felületeket, elvégzi a felületek befejező munkáit és a dekorálást
Előkészíti a hajót a vízre rakásra
Vízre teszi és beüzemeli a hajót
Átadási jegyzőkönyvet készít
Vizsgáztatja a hajót
Átadja a hajót
Előkészíti a gyártás feltételeit
Anyagbeszerzést végez
Megrajzolja a műhelyrajzokat
Ellenőrzi a hajóépítés szükséges feltételeit
Ellenőrzi az építés folyamán a méreteket, a minőséget, az előírások betartását
Átveszi az elvégzett munkát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Hajók fő méretei, méretarányok
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C
B
B
B
B
C
C
B
B
C
B
C
C
B
C
B
C

Hidrosztatika alapjai, a hajó úszása
Vonalterv
Palánkozási terv készítése
Rétegterv készítése
Műszaki dokumentáció előírásai
Magyar szabványok
Termékfelelősség
Minőségvédelem, fogyasztói érdekvédelem
Gazdasági alapismeretek
Vállalkozási alapismeretek
Kommunikáció
Munkajog
Vállalkozás működtetése
Hajóépítés tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
Kishajóépítés műszaki feltételrendszere
Munkakörtervezés, csoportműködés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A 31 543 05 0001 54 01 azonosító számú, Kishajóépítő és -karbantartó technikus
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0600-06
Kishajó tervezési, méretezési feladatok
0602-06
Műszaki tervkészítés, tervezői-művezetési feladatok
0640-06
Korszerű hajóépítési feladatok, kishajó gyártás előkészítése
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8. A képzés szerkezete
A 31 543 05 0001 54 01 azonosító számú, Kishajóépítő és -karbantartó
technikus megnevezésű ráépülés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
8

246/3.0/0602-06

9
10
11
12
13
14

246/4.0/0640-06

246/3.0/0640-06

246/2.0/0640-06

15

246/1.0/0640-06

246/2.0/0602-06

246/1.0/0602-06

7

246/1.0/0600-06

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

16
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 0001 54 01 azonosító számú, Kishajóépítő és -karbantartó technikus
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

246/1.0/0600-06
246/1.0/0602-06

3

246/2.0/0602-06

4

246/3.0/0602-06

5
6

246/1.0/0640-06
246/2.0/0640-06

7

246/3.0/0640-06

8

246/4.0/0640-06

Kishajótervezés, méretezés
Műszaki terv készítése
Tervdokumentáció
engedélyeztetése
Tervezői-művezetői feladatok
ellátása
Gyártási folyamat előkészítése
Korszerű hajóépítési feladatok
Hajó építési folyamatainak
ellenőrzése
Hajó vízretétele, vizsgáztatása,
átadása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

168
40

112
28

0
0

280
68

40

28

0

68

88

0

62

150

49
40

0
0

33
27

82
67

33

0

21

54

60

0

35

95

518

168

178

864

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

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
9.

A ráépülés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0600-06 Kishajó tervezési, méretezési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kishajó építési, méretezési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kishajóépítő és -karbantartó technikus feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0602-06 Műszaki tervkészítés, tervezői-művezetési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tervező-művezetési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Műszaki tervkészítési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
–
4. vizsgarész
–
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5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0640-06 Korszerű hajóépítési feladatok, kishajó gyártás előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Korszerű hajóépítési, hajóátadási feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kishajó gyártás előkészítési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 543 05 0001 54 01 azonosító számú, Kishajóépítő, -karbantartó technikus
megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 40
5. vizsgarész: 35
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A ráépüléshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kishajóépítő, karbantartó technikus ráépülés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 543 05 0001 54 01 azonosító számú, Kishajóépítő és -karbantartó technikus megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

246/1.0/0600-06

Kishajótervezés,
méretezés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/1.1/0600-06
246/1.2/0600-06
246/1.3/0600-06
246/1.4/0600-06
246/1.5/0600-06
246/1.6/0600-06
246/1.7/0600-06
246/1.8/0600-06

0
42
0
42
0
42
0
42

28
0
28
0
28
0
28
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
280
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.1/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Ajánlati terv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó-építéshez ajánlati tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretezési eljárások, modellalkotás
B típus Kishajókra vonatkozó ajánlati, műszaki és gyártási tervdokumentációk tartalma
B típus Hajó általános elrendezésének és műleírásának funkciója, gépek és berendezések jegyzéke
B típus Hajóépítési szabványok
C típus Minőségügyi rendszerek, szabványkiadványok rendszere
C típus Minőségügy alapjai, műszaki dokumentációk, a szabvány fogalma
C típus Hajógeometriai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervezési feladatok értelmezése 10%
Méretezési feladatok értelmezése 10%
Tervezési feladatok készítése 30%
Méretezési feladatok készítése 30%
Tervek kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD alapismeretek, Rajzoló szoftver alapbeállítások, telepítés,rajzkészítés
Hajóépítési műszaki tervek, Hajóépítés rajzdokumentációi, ajánlati terv, műszaki leírás
Ajánlati terv készítése
Gyártói katalógusok beszerzése és tanulmányozása
Árajánlat kérés felszerelésekre, berendezésekre
Előkalkuláció készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.2/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Ajánlati terv feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó-építéshez ajánlati tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretezési eljárások, modellalkotás
B típus Kishajókra vonatkozó ajánlati, műszaki és gyártási tervdokumentációk tartalma
B típus Hajó általános elrendezésének és műleírásának funkciója, gépek és berendezések jegyzéke
B típus Hajóépítési szabványok
C típus Minőségügyi rendszerek, szabványkiadványok rendszere
C típus Minőségügy alapjai, műszaki dokumentációk, a szabvány fogalma
C típus Hajógeometriai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
tervek értelmezése 10%
Méretezések értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD alapismeretek, Rajzoló szoftver alapbeállítások, telepítés,rajzkészítés
Hajóépítési műszaki tervek, Hajóépítés rajzdokumentációi, ajánlati terv, műszaki leírás
Ajánlati terv készítése
Gyártói katalógusok beszerzése és tanulmányozása
Árajánlat kérés felszerelésekre, berendezésekre
Előkalkuláció készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.3/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Kishajó fő paramétereinek meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó fő paramétereit meghatározza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajógeometriai számítások
C típus Hajótest hidrosztatikai jellemzői
C típus Úszáshelyzet-számítás alapjai, módszerei
B típus Hajótest általános és helyi igénybevételei
B típus A hajótest szilárdsági szempontból legfontosabb szerkezeti elemei és kialakítása
B típus Speciális erőbevezetési pontok és azok konstrukciója
C típus Szerkezeti megoldások és a hajóépítő anyag kapcsolata
C típus Speciális hajótest konstrukciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervezési feladatok értelmezése 10%
Méretezési feladatok értelmezése 10%
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Tervezési feladatok készítése 30%
Méretezési feladatok készítése 30%
Tervek kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kishajó fő paramétereinek meghatározása
Hajók fő méretei, hajók úszása, álló és haladóhajóra ható felhajtóerő, siklás
Előzetes ellenállásbecslés
Stabilitásszámítás
Előzetes szilárdsági számítások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.4/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Kishajó fő paraméterei meghatározásának feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó fő paramétereit meghatározza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajógeometriai számítások
C típus Hajótest hidrosztatikai jellemzői
C típus Úszáshelyzet-számítás alapjai, módszerei
B típus Hajótest általános és helyi igénybevételei
B típus A hajótest szilárdsági szempontból legfontosabb szerkezeti elemei és kialakítása
B típus Speciális erőbevezetési pontok és azok konstrukciója
C típus Szerkezeti megoldások és a hajóépítő anyag kapcsolata
C típus Speciális hajótest konstrukciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
tervek értelmezése 10%
Méretezések értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kishajó fő paramétereinek meghatározása
Hajók fő méretei, hajók úszása, álló és haladóhajóra ható felhajtóerő, siklás
Előzetes ellenállásbecslés
Stabilitásszámítás
Előzetes szilárdsági számítások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.5/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóelméleti számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó építéséhez kiegészítő hajóelméleti számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Siklás, siklóhajók
C típus Hajó ellenállásának összetevői, szilárdtest és folyadék közötti súrlódás
C típus Hajók ellenállásának kísérleti meghatározása
B típus Hajóhajtás energetikai viszonyai, propellerfajták
B típus Hajócsavar jellemzői, geometriája, kiválasztás módszerei
C típus Kavitáció
C típus Lapátos-kerék, vízsugárhajtómű
C típus Vitorlázáselmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervezési feladatok értelmezése 10%
Méretezési feladatok értelmezése 10%
Tervezési feladatok készítése 30%
Méretezési feladatok készítése 30%
Tervek kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajóelméleti számítások,
Kishajók formai kialakítása
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A hajók úszáshelyzetét és stabilitását befolyásoló tényezők
Biztonsági előírások, stabilitási kritériumok,vízfelszín hullámzása, a hajó lengése
Hajó hidrosztatikai, geometriai jellemzőinek meghatározása jellemzőinek meghatározása
Hajók stabilitásának alapjai, vizsgálata, döntéspróba
Lékesedett hajó úszáshelyzetének vizsgálata
A hajók ellenállása, súrlódási és alakellenállások, légellenállások
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.6/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóelméleti számítás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó építéséhez kiegészítő hajóelméleti számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Siklás, siklóhajók
C típus Hajó ellenállásának összetevői, szilárdtest és folyadék közötti súrlódás
C típus Hajók ellenállásának kísérleti meghatározása
B típus Hajóhajtás energetikai viszonyai, propellerfajták
B típus Hajócsavar jellemzői, geometriája, kiválasztás módszerei
C típus Kavitáció
C típus Lapátos-kerék, vízsugárhajtómű
C típus Vitorlázáselmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
tervek értelmezése 10%
Méretezések értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajóelméleti számítások
Sekélyvíz hatása a hajóra. Hajó modell vontatási kísérletek. Hajó kisminta törvények
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Hajó kormányzáselméleti alapjai, hajó aktív és passzív kormányzása. Hajó manőver
kísérletek
Kézi és számítógépes vonaltervkészítés technikája
Úszáshelyzet, stabilitás, hajóellenállás számítási gyakorlatok
Mérési gyakorlatok
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.7/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajótest-szerkezeti méretezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó építéséhez kiegészítő hajótest-szerkezeti méretezést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépészeti berendezések beépítésének szilárdsági kérdései
B típus Méretezési eljárások, modellalkotás
C típus Erők felbontása, összegzése, erők összetevői és eredőjük, síkbeli erőrendszer
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 Folyadékok statikája, felhajtóerő, folyadékban lévő testek stabilitása, folyadékok
dinamikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervezési feladatok értelmezése 10%
Méretezési feladatok értelmezése 10%
Tervezési feladatok készítése 30%
Méretezési feladatok készítése 30%
Tervek kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretezéshez szükséges jellemzők meghatározása, méretezési eljárások,
Hajó hossz és haránt szilárdsági számítási gyakorlatok
Műanyag-,fa- és fém hajótest regiszteri méretezési gyakorlatok
Hajó rétegelési terv készítési gyakorlatok
Hajó szerkezeti rajzkészítési gyakorlatok
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Hajó laboratóriumi mérések. Hajó tengelybeállítás laboratóriumi mérések alapjai
Hajó felmérési gyakorlat
Hajó vastagságmérési gyakorlat
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.8/0600-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajótest-szerkezeti méretezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kishajó építéséhez kiegészítő hajótest-szerkezeti méretezést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépészeti berendezések beépítésének szilárdsági kérdései
B típus Méretezési eljárások, modellalkotás
C típus Erők felbontása, összegzése, erők összetevői és eredőjük, síkbeli erőrendszer
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 Folyadékok statikája, felhajtóerő, folyadékban lévő testek stabilitása, folyadékok
dinamikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Számítógépek, hajóépítő, tervező szoftverek készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
tervek értelmezése 10%
Méretezések értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajótest általános és helyi szilárdsága. Hajótest hossz- és haránt szilárdsága
Hajótest csavaró igénybevétele. Hajótest erőbevezetési pontjai. Hajó teherviselő
szerkezeti elemei.
Hajó bordarendszerek. Hajó gépalapok. Hajó árbóctalp.
Hajó kötélzet lekötés. Hajó tőkesúly bekötés. Hajó kormány bekötés. Hajó
tengelyvezeték.
Hajók szilárdsági méretezése
21

Hajótest szerkezeti méretezése
Hajó modellalkotás
Propulziós számítási gyakorlatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

246/1.0/0602-06

Műszaki terv
készítése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/1.1/0602-06
246/1.2/0602-06
246/1.3/0602-06
246/1.4/0602-06
246/1.5/0602-06
246/1.6/0602-06
246/1.7/0602-06
246/1.8/0602-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.1/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Ajánlati terv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlati tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajz alapjai, vonalak, méretmegadás alapjai
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Vetületi ábrázolás alapjai
B típus Testek síkmetszése, hálórajza
B típus Áthatások
B típus Metszeti ábrázolás
B típus Mérethálózat, tűrések, illesztések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervezési feladatok értelmezése 10%
Méretezési feladatok értelmezése 10%
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Tervezési feladatok készítése 30%
Méretezési feladatok készítése 30%
Tervek kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ajánlati terv készítés
Belső és külső látványtervek készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.2/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Ajánlati terv készítési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlati tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajz alapjai, vonalak, méretmegadás alapjai
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Vetületi ábrázolás alapjai
B típus Testek síkmetszése, hálórajza
B típus Áthatások
B típus Metszeti ábrázolás
B típus Mérethálózat, tűrések, illesztések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
tervek értelmezése 10%
Méretezések értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
24

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ajánlati terv készítés
Belső és külső látványtervek készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.3/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetés készítés, árajánlat adás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a hajóépítés költségvetését, árajánlatot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagjegyzék, anyagbeszerzés ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Költségvetés, árajánlat értelmezés 20%
költségvetés, árajánlat készítés 70%
Árajánlat átadás 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Költségvetés készítés, árajánlat adás
Költségvetés készítés alapfelszereltségű-, maximális felszereltségű hajóra,
Árajánlat készítés
Gyártói katalógusok beszerzése és tanulmányozása
Árajánlat kérés felszerelésekre, berendezésekre
Előkalkuláció készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.4/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetés készítés, árajánlat adás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a hajóépítés költségvetését, árajánlatot ad
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagjegyzék, anyagbeszerzés ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
költségvetés, árajánlat értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Költségvetés készítés, árajánlat adás
Költségvetés készítés alapfelszereltségű-, maximális felszereltségű hajóra,
Árajánlat készítés
Gyártói katalógusok beszerzése és tanulmányozása
Árajánlat kérés felszerelésekre, berendezésekre
Előkalkuláció készítése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.5/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervdokumentáció összeállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a tervdokumentációt a hajótervező-mérnökkel egyeztetve
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajz alapjai, vonalak, méretmegadás alapjai
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Vetületi ábrázolás alapjai
B típus Testek síkmetszése, hálórajza
B típus Áthatások
B típus Metszeti ábrázolás
B típus Mérethálózat, tűrések, illesztések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
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4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervdokumentáció értelmezés 20%
Tervdokumentáció készítés 70%
Tervdokumentáció ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervdokumentáció összeállítása
Szöveges dokumentációk (műleírás, számítások, stb.) összegyűjtése
Rajzos dokumentációk (vonalterv, általános elrendezés, szerkezeti rajzok, stb.)
összegyűjtése
Egyéb dokumentációk (műbizonylatok, hivatalos iratok, ajánlatok, stb.) összegyűjtése

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.6/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervdokumentáció összeállítás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a tervdokumentációt a hajótervező-mérnökkel egyeztetve
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajz alapjai, vonalak, méretmegadás alapjai
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Vetületi ábrázolás alapjai
B típus Testek síkmetszése, hálórajza
B típus Áthatások
B típus Metszeti ábrázolás
B típus Mérethálózat, tűrések, illesztések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tervdokumentáció értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervdokumentáció összeállítása
Szöveges dokumentációk (műleírás, számítások, stb.) összegyűjtése
Rajzos dokumentációk (vonalterv, általános elrendezés, szerkezeti rajzok, stb.)
összegyűjtése
Egyéb dokumentációk (műbizonylatok, hivatalos iratok, ajánlatok, stb.) összegyűjtése

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.7/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási-építési szerződéskötés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártási-építési szerződést köt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajz alapjai, vonalak, méretmegadás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gyártási-építési szerződés értelmezés 20%
Gyártási-építési szerződés készítés 70%
Gyártási-építési szerződés ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási-építési szerződés készítés-kötés
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Fizetési ütemterv készítés és elfogadtatás
Gazdasági ismeretek
Jogi ismeretek
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.8/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási-építési szerződéskötés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártási-építési szerződést köt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajz alapjai, vonalak, méretmegadás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Gyártási-építési szerződés értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási-építési szerződés készítés-kötés
Fizetési ütemterv készítés és elfogadtatás
Gazdasági ismeretek
Jogi ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

246/2.0/0602-06

Tervdokumentáció
engedélyeztetése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/2.1/0602-06
246/2.2/0602-06
246/2.3/0602-06
246/2.4/0602-06
246/2.5/0602-06
246/2.6/0602-06
246/2.7/0602-06
246/2.8/0602-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.1/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Jóváhagyási tervdokumentáció egyeztetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervdokumentáció értelmezés 20%
Tervdokumentáció készítés 70%
Tervdokumentáció ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jóváhagyási tervdokumentáció egyeztetés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.2/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Jóváhagyási tervdokumentáció egyeztetés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tervdokumentáció értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jóváhagyási tervdokumentáció egyeztetés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.3/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Típus- tervdokumentáció egyeztetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervdokumentáció értelmezés 20%
Tervdokumentáció készítés 70%
Tervdokumentáció ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Típus-tervdokumentáció egyeztetés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.4/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Típus- tervdokumentáció egyeztetés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tervdokumentáció értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Típus-tervdokumentáció egyeztetés
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.5/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási dokumentáció egyeztetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervdokumentáció értelmezés 20%
Tervdokumentáció készítés 70%
Tervdokumentáció ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási dokumentáció egyeztetés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.6/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási dokumentáció egyeztetés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tervdokumentáció értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási dokumentáció egyeztetés
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.7/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervdokumentációk engedélyeztetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tervdokumentáció értelmezés 20%
Tervdokumentáció készítés 70%
Tervdokumentáció ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervdokumentáció egyeztetés
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.8/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervdokumentációk engedélyeztetési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervdokumentációkat engedélyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tervdokumentáció értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervdokumentáció egyeztetés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

246/3.0/0602-06

Tervezői-művezetői
feladatok ellátása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/3.1/0602-06
246/3.2/0602-06
246/3.3/0602-06
246/3.4/0602-06
246/3.5/0602-06
246/3.6/0602-06
246/3.7/0602-06
246/3.8/0602-06
246/3.9/0602-06
246/3.10/0602-06
246/3.11/0602-06
246/3.12/0602-06
246/3.13/0602-06
246/3.14/0602-06
246/3.15/0602-06
246/3.16/0602-06
246/3.17/0602-06
246/3.18/0602-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.1/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Rajzpadlási munkák készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a rajzpadlási munkákat a mérettáblázat alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rajzpadlási munkák, mérettáblázat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
9
0
10
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

7
0
7
0
7
0
7
0
7
150
0
7
0
7
0
7
0
6
0

Tanulói tevékenységformák:
Tervdokumentáció értelmezés 20%
Tervdokumentáció készítés 70%
Tervdokumentáció ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzpadlási munkák
1:1 méretarányú rajzok (bordametszetek, kormány, tőkesúly, stb.) és egyéb minták
nyomtatása számítógépről
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.2/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Rajzpadlási munkák készítési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a rajzpadlási munkákat a mérettáblázat alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rajzpadlási munkák, mérettáblázat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hajóépítő rajz készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tervdokumentáció értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzpadlási munkák
1:1 méretarányú rajzok (bordametszetek, kormány, tőkesúly, stb.) és egyéb minták
nyomtatása számítógépről
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.3/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Bruttó anyagjegyzék készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rajzdokumentáció alapján bruttó anyagjegyzéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagjegyzék, anyagbeszerzés ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Bruttó anyagjegyzék értelmezés 20%
Bruttó anyagjegyzék készítés 70%
Bruttó anyagjegyzék ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bruttó anyagjegyzék készítés a műszaki tervek és műleírás alapján
Anyagbeszerzés ütemezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.4/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Bruttó anyagjegyzék készítési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rajzdokumentáció alapján bruttó anyagjegyzéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagjegyzék, anyagbeszerzés ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bruttó anyagjegyzék értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bruttó anyagjegyzék készítés a műszaki tervek és műleírás alapján
Anyagbeszerzés ütemezése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.5/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagbeszerzés ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az anyagbeszerzést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagjegyzék, anyagbeszerzés ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagbeszerzés ellenőrzésének előkészítése 30%
Anyagbeszerzés ellenőrzése 70%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagbeszerzés ellenőrzése
Megrendelők és szállítók nyilvántartása
Árajánlatok összevetése
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.6/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagbeszerzés ellenőrzési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az anyagbeszerzést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagjegyzék, anyagbeszerzés ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Ellenőrzés értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megrendelők és szállítók nyilvántartása
Anyagbeszerzés ellenőrzése
Árajánlatok összevetése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.7/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóépítési napló nyitása és vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hajóépítési naplót nyit és vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítési napló vezetése, gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Ellenőrző-, mérő eszközök, műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hajóépítési napló értelmezés 20%
Hajóépítési napló készítés 70%
Hajóépítési napló ellenőrzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezővel történő egyeztetések
Tervtől való eltérések rögzítése
Elvégzett ellenőrzések dokumentálása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.8/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóépítési naplót nyitás és vezetés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hajóépítési naplót nyit és vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítési napló vezetése, gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Ellenőrző-, mérő eszközök, műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajóépítési napló értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezővel történő egyeztetések
Tervtől való eltérések rögzítése
Elvégzett ellenőrzések dokumentálása
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.9/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamat ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gyártási folyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítési napló vezetése, gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés
A típus Vízmentes terek átvizsgálása, gépek és berendezések működési próbái, hajóüzemi
rendszerek állópróbái
B típus Hajóépítés műszaki vezetése, adminisztratív feladatai, hajóépítés műszaki feltételeinek
biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Ellenőrző-, mérő eszközök, műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gyártási folyamat ellenőrzésének előkészítése 30%
Gyártási folyamat ellenőrzése 70%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási folyamat ellenőrzése
Sablonok ellenőrzése.
Alapanyagok ellenőrzése (műbizonylaok)
Gyártási körülmények ellenőrzése.
Technológiai utasítások betartatása
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.10/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamat ellenőrzési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gyártási folyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítési napló vezetése, gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés
A típus Vízmentes terek átvizsgálása, gépek és berendezések működési próbái, hajóüzemi
rendszerek állópróbái
B típus Hajóépítés műszaki vezetése, adminisztratív feladatai, hajóépítés műszaki feltételeinek
biztosítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Ellenőrző-, mérő eszközök, műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Ellenőrzés értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási folyamat ellenőrzése
Sablonok ellenőrzése.
Alapanyagok ellenőrzése (műbizonylatok)
Gyártási körülmények ellenőrzése.
Technológiai utasítások betartatása
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.11/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőség-ellenőrzés végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségellenőrzést végez, jegyzőkönyveket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítési napló vezetése, gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés
A típus Vízmentes terek átvizsgálása, gépek és berendezések működési próbái, hajóüzemi
rendszerek állópróbái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Ellenőrző-, mérő eszközök, műszerek használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Minőség- ellenőrzés előkészítése 30%
Minőség- ellenőrzés végzése 70%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőség-ellenőrzés, ISO 9001 stb. ismerete
Hajóépítés műszaki vezetése. Gyártásközi minőségellenőrzési feladatok.
Késztermék ellenőrzése.
Beszállított alkatrészek, elemek, berendezések minőségi vizsgálata
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.12/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőség-ellenőrzés végzés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségellenőrzést végez, jegyzőkönyveket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajóépítési napló vezetése, gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés
A típus Vízmentes terek átvizsgálása, gépek és berendezések működési próbái, hajóüzemi
rendszerek állópróbái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Ellenőrző-, mérő eszközök, műszerek használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Minőség-ellenőrzés értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőség-ellenőrzés, ISO 9001 stb. ismerete
Hajóépítés műszaki vezetése. Gyártásközi minőségellenőrzési feladatok.
Késztermék ellenőrzése.
Beszállított alkatrészek, elemek, berendezések minőségi vizsgálata
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.13/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóátadásnál, üzembehelyezésnél információk átadása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hajóátadási, üzembe helyezési eljárásnál információkat ad át a Hajózási Felügyeletnek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
B típus Hajóépítés műszaki vezetése, adminisztratív feladatai, hajóépítés műszaki feltételeinek
biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információ átadás előkészítése 30%
Információ átadás végzése 70%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó teljes felszerelése (szállítás, vízre tétel után)
Gépek és berendezések, navigációs eszközök kipróbálása, beüzemelése
Hajó próbaút
A hajó átadása a tulajdonosnak
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.14/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóátadásnál, üzembehelyezésnél információk átadás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hajóátadási, üzembe helyezési eljárásnál információkat ad át a Hajózási Felügyeletnek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás a hajózási hatóságokkal, osztályozó társasággal
B típus Hajóépítés műszaki vezetése, adminisztratív feladatai, hajóépítés műszaki feltételeinek
biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Információ átadás értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó teljes felszerelése (szállítás, vízre tétel után)
Gépek és berendezések, navigációs eszközök kipróbálása, beüzemelése
Hajó próbaút
A hajó átadása a tulajdonosnak
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.15/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Döntéspróba utáni stabilitási számítások megismétlése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Döntéspróba után megismétli a szükséges stabilitási számításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Stabilitás-számítás alapjai
C típus Hajóra ható billenőnyomatékok meghatározása
B típus Döntéspróba
B típus Döntéspróba, stabilitási számítások, álló-és futópróba jegyzőkönyve
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Stabilitási számítások értelmezése 20%
Stabilitási számítások készítése 70%
Stabilitási számítások ellenőrzése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Döntéspróba szabvány
Stabilitási számítások
Biztonsági előírások, stabilitási kritériumok, vízfelszín hullámzása, a hajó lengése
16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.16/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Döntéspróba utáni stabilitási számítások megismétlési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Döntéspróba után megismétli a szükséges stabilitási számításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Stabilitás-számítás alapjai
C típus Hajóra ható billenőnyomatékok meghatározása
B típus Döntéspróba
B típus Döntéspróba, stabilitási számítások, álló-és futópróba jegyzőkönyve
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Stabilitási számítások értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Döntéspróba szabvány
Stabilitási számítások
Biztonsági előírások, stabilitási kritériumok, vízfelszín hullámzása, a hajó lengése
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17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.17/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló- és futópróba jegyzőkönyv készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az álló- és futópróba jegyzőkönyveit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Döntéspróba, stabilitási számítások, álló-és futópróba jegyzőkönyve
A típus Vízmentes terek átvizsgálása, gépek és berendezések működési próbái, hajóüzemi
rendszerek állópróbái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Álló- és futópróba jegyzőkönyv értelmezése 20%
Álló- és futópróba jegyzőkönyv készítése 70%
Álló- és futópróba jegyzőkönyv ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állópróba eredményeinek dokumentálása
Futópróba eredményeinek dokumentálása
Jegyzőkönyv készítés, garancia megnyitás
18. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.18/0602-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló- és futópróba jegyzőkönyv készítés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az álló- és futópróba jegyzőkönyveit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Döntéspróba, stabilitási számítások, álló-és futópróba jegyzőkönyve
A típus Vízmentes terek átvizsgálása, gépek és berendezések működési próbái, hajóüzemi
rendszerek állópróbái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Információforrások kezelése
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4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Álló- és futópróba jegyzőkönyv értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állópróba eredményeinek dokumentálása
Futópróba eredményeinek dokumentálása
Jegyzőkönyv készítés, garancia megnyitás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

246/1.0/0640-06

Gyártási folyamat
előkészítése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/1.1/0640-06
246/1.2/0640-06
246/1.3/0640-06
246/1.4/0640-06
246/1.5/0640-06
246/1.6/0640-06
246/1.7/0640-06
246/1.8/0640-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.1/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás feltételeinek előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyártás feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gyártás feltételeinek értelmezése 20%
Gyártás feltételeinek előkészítése 70%
Gyártás feltételeinek ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
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0
12
0
12
0
12
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
7
0
7
0
12
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártás feltételeinek előkészítés
Hajóépítés szükséges dokumentációinak, építési anyagoknak, műszaki feltételeknek
biztosítása
Hajóépítés munkavédelmi-, környezetvédelmi-, egészségügyi előírásainak biztosítása
Termék exportálási és importálási alapismeretek
Gyártóeszközök beszerzése ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.2/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás feltételeinek előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyártás feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Gyártás feltételeinek értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártás feltételeinek előkészítés
Hajóépítés szükséges dokumentációinak, építési anyagoknak, műszaki feltételeknek
biztosítása
Hajóépítés munkavédelmi-, környezetvédelmi-, egészségügyi előírásainak biztosítása
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Termelésirányítás adminisztratív feladatai
Gyártóeszközök beszerzése ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.3/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Sablon és segédanyagok előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a sablont és a szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Sablon és segédanyagok átvizsgálása 20%
Sablon és segédanyagok előkészítése 70%
Sablon és segédanyagok ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sablon és segédanyagok előkészítése
Felületminőség ellenőrzése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.4/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Sablon és segédanyagok előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a sablont és a szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
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2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Sablon és segédanyagok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sablon és segédanyagok előkészítése
Felületminőség ellenőrzése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.5/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagbeszerzés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagbeszerzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagbeszerzés előkészítése 20%
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Anyagbeszerzés elvégzése 70%
Anyagbeszerzés ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagbeszerzés anyagjegyzék és ütemezés alapján
Szállítók nyilvántartásai
Üzleti kommunikáció
Határidők ellenőrzése
Utánrendelés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.6/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagbeszerzés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagbeszerzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Anyagbeszerzés értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagbeszerzés
Szállítók nyilvántartásai
Üzleti kommunikáció
Ár és anyagminőség elemzése
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.7/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Műhelyrajz készítés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrajzolja a műhelyrajzokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajók fő méretei, méretarányok
B típus Műszaki dokumentáció előírásai
C típus Magyar szabványok
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
B típus Kishajóépítés műszaki feltételrendszere
B típus Vonalterv
B típus Palánkozási terv készítése
B típus Rétegterv készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műhelyrajz előkészítése 20%
Műhelyrajz készítés elvégzése 70%
Műhelyrajz ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrajz készítés
Alkatrészrajzok készítése
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/1.8/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Műhelyrajz készítés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrajzolja a műhelyrajzokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajók fő méretei, méretarányok
B típus Műszaki dokumentáció előírásai
C típus Magyar szabványok
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
B típus Kishajóépítés műszaki feltételrendszere
B típus Vonalterv
B típus Palánkozási terv készítése
B típus Rétegterv készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Műhelyrajz készítés értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrajz készítés
Alkatrészrajzok készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

246/2.0/0640-06

azonosítója

Korszerű hajóépítési
feladatok

szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/2.1/0640-06
246/2.2/0640-06
246/2.3/0640-06
246/2.4/0640-06
246/2.5/0640-06
246/2.6/0640-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.1/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Héjszerkezet készítés vákuumeljárással I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Héjszerkezetet készít vákuumeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vákuumeljárás előkészítése 20%
Héjszerkezet készítés elvégzése 70%
Héjszerkezet készítés ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vákuumtechnológia megismerése
Alapanyagok
A technológia kiegészítő anyagai (vákuumfólia, szivattyú, tépőszövet, stb.)
Technológiai lépések
Minőségbiztosítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.2/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Héjszerkezet készítés vákuumeljárással II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Héjszerkezetet készít vákuumeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Vákuumeljárás értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vákuumtechnológia megismerése
Alapanyagok
A technológia kiegészítő anyagai (vákuumfólia, szivattyú, tépőszövet, stb.)
Technológiai lépések
Minőségbiztosítás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.3/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Héjszerkezet készítés infúziós eljárással I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Héjszerkezetet készít infúziós eljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Infúziós eljárás előkészítése 20%
Héjszerkezet készítés elvégzése 70%
Héjszerkezet készítés ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az infúziós technológia megismerése
Alapanyagok
A technológia kiegészítő anyagai (vákuumfólia, szivattyú, tépőszövet, gyantacsatornák,
elosztórétegek, stb.)
Technológiai lépések
Minőségbiztosítás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.4/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Héjszerkezet készítés infúziós eljárással II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Héjszerkezetet készít infúziós eljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Infúziós eljárás értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az infúziós technológia megismerése
Alapanyagok
A technológia kiegészítő anyagai (vákuumfólia, szivattyú, tépőszövet, gyantacsatornák,
elosztórétegek, stb.)
Technológiai lépések
Minőségbiztosítás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.5/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületek véglegesítése, befejező munkái, dekorálás I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Véglegesíti a felületeket, elvégzi a felületek befejező munkáit és a dekorálást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Termékfelelősség
B típus Minőségvédelem, fogyasztói érdekvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felületek véglegesítésének, befejező munkáknak, dekorálásnak előkészítése 20%
Felület véglegesítés, befejező munkák, dekorálás készítés elvégzése 70%
Felület véglegesítés, befejező munkák, dekorálás készítés ellenőrzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Polírozás
Belső felületek vízmentessé tétele (top-coat)
Algagátlás
Dekorálás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/2.6/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületek véglegesítése, befejező munkái, dekorálás II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Véglegesíti a felületeket, elvégzi a felületek befejező munkáit és a dekorálást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Termékfelelősség
B típus Minőségvédelem, fogyasztói érdekvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
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Felület véglegesítés, befejező munkák, dekorálás készítés értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Polírozás
Belső felületek vízmentessé tétele (top-coat)
Algagátlás
Dekorálás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

246/3.0/0640-06

Hajó építési
folyamatainak
ellenőrzése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/3.1/0640-06
246/3.2/0640-06
246/3.3/0640-06
246/3.4/0640-06
246/3.5/0640-06
246/3.6/0640-06

0
11
0
11
0
11

0
0
0
0
0
0

7
0
7
0
7
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.1/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóépítés szükséges feltételeinek ellenőrzése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a hajóépítés szükséges feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkajog
C típus Vállalkozás működtetése
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
B típus Kishajóépítés műszaki feltételrendszere
B típus Kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hajóépítés szükséges feltételeinek előkészítése 20%
Hajóépítés szükséges feltételei ellenőrzésének elvégzése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajóépítés szükséges feltételeinek ellenőrzése
Telephely, csarnok engedélyeztetés. Környezetvédelem, tűzvédelem, ANTSZ
engedélyeztetési eljárások.
Gépek, felszerelések, anyagok ellenőrzése.
Szakszerű munkaerő meglétének ellenőrzése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.2/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajóépítés szükséges feltételeinek ellenőrzése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a hajóépítés szükséges feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkajog
C típus Vállalkozás működtetése
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
B típus Kishajóépítés műszaki feltételrendszere
B típus Kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajóépítés szükséges feltételei ellenőrzésének értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajóépítés szükséges feltételeinek ellenőrzése
Telephely, csarnok engedélyeztetés. Környezetvédelem, tűzvédelem, ANTSZ
engedélyeztetési eljárások.
64

Gépek, felszerelések, anyagok ellenőrzése.
Szakszerű munkaerő meglétének ellenőrzése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.3/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Méretek, minőség, az előírások betartásának ellenőrzése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az építés folyamán a méreteket, a minőséget, az előírások betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajók fő méretei, méretarányok
B típus Műszaki dokumentáció előírásai
C típus Magyar szabványok
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Méretek, minőség, előírás- betartás ellenőrzés előkészítése 20%
Méretek, minőség, előírás- betartás ellenőrzés elvégzése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretek, minőség, az előírások betartásának ellenőrzése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.4/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Méretek, minőség, az előírások betartásának ellenőrzése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az építés folyamán a méreteket, a minőséget, az előírások betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajók fő méretei, méretarányok
B típus Műszaki dokumentáció előírásai
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C típus Magyar szabványok
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Méretek, minőség, előírás- betartás ellenőrzés értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretek, minőség, az előírások betartásának ellenőrzése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.5/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Elvégzett munka átvétele I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi az elvégzett munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajók fő méretei, méretarányok
B típus Műszaki dokumentáció előírásai
C típus Magyar szabványok
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elvégzett munka átvételének előkészítése 20%
Elvégzett munka átvételének elvégzése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elvégzett munka átvétele
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/3.6/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Elvégzett munka átvétele II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi az elvégzett munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajók fő méretei, méretarányok
B típus Műszaki dokumentáció előírásai
C típus Magyar szabványok
C típus Hazai és külföldi osztályozó társaságok kishajókra vonatkozó általános és műszaki
előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Elvégzett munka átvételének értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elvégzett munka átvétele
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

246/4.0/0640-06

Hajó vízre tétele,
vizsgáztatása,
átadása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

246/4.1/0640-06
246/4.2/0640-06
246/4.3/0640-06
246/4.4/0640-06
246/4.5/0640-06
246/4.6/0640-06
246/4.7/0640-06
246/4.8/0640-06
246/4.9/0640-06
246/4.10/0640-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.1/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó vízre tételének előkészítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a hajót a vízre rakásra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hajó vízre tétel előkészítésének értelmezése 20%
Hajó vízre tételének előkészítése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
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0
12
0
12
0
12
0
12
0
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
7
0
7
0
7
0
7
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajótest integritásának ellenőrzése
Fenékszelepek ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.2/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó vízre tételének előkészítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a hajót a vízre rakásra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajó vízre tétel előkészítésének értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajótest integritásának ellenőrzése
Fenékszelepek ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.3/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó vízre tétele és beüzemelése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízre teszi és beüzemeli a hajót
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika alapjai, a hajó úszása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hajó vízre tételének és beüzemelésének előkészítése 20%
Hajó vízre tételének és beüzemelésének elvégzése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó vízre tétele.
Hajó beüzemelése, garanciák megnyitása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.4/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó vízre tétele és beüzemelése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízre teszi és beüzemeli a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika alapjai, a hajó úszása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajó vízre tételének és beüzemelésének értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó vízre tétele
Hajó beüzemelése, garanciák megnyitása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.5/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Átadási jegyzőkönyv készítés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadási jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Átadási jegyzőkönyv készítés előkészítése 20%
Átadási jegyzőkönyv készítés elvégzése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átadási jegyzőkönyv készítése
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.6/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Átadási jegyzőkönyv készítés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadási jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Átadási jegyzőkönyv készítés értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átadási jegyzőkönyv készítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.7/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó vizsgáztatása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgáztatja a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hajó vizsgáztatás előkészítése 20%
Hajó vizsgáztatás elvégzése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó vizsgáztatása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.8/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó vizsgáztatása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgáztatja a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajó vizsgáztatás értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó vizsgáztatása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.9/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó átadása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hajó átadás előkészítése 20%
Hajó átadás elvégzése 80%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó átadása tulajdonosnak
Kezelési Kézikönyv
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
246/4.10/0640-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajó átadása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja a hajót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
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5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hajó átadás értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajó átadása
Kezelési Kézikönyv
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