
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Hajózási technikus 

OKJ azonosító szám:      5484101     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A029 

 

A képzés célja: Az állam által elismert Hajózási technikus szakképesítésre történő felkészítés, 

amely során a képzésben résztvevők, képesek lesznek, részt vesz a hajó gépházi és fedélzeti 

munkájában, a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban, valamint a napi 

tevékenységben. Képesek lesznek a szolgálati beosztást az utasítások alapján ellátni, továbbá 

német vagy angol nyelven, alapszinten kommunikálni. El tudják látni önállóan a vízből mentés, 

és képesek lesznek elsősegélyt nyújtani és újra éleszteni. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A szakképesítéssel rendelkező képessé válik:  

 a hajó tisztán tartására és karbantartására 

 biztonságos csatolások, kötések elvégzésére 

 a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartására és betartatására 

 nyíltvízen vízből mentésre 

 idegen nyelvű kommunikációra 

 menetben és állás közben a hajógépház felügyeletére 

 hiba keresésére, és annak megállapítására 

 egyszerűbb, alkatrészcserés javításra 

 közösségi higiénés rendszerek karbantartására, üzemzavar elhárítására 

 hatósági okmányok (hajó és személyzet okmányainak) naprakészen tartására 

 a hajózásra vonatkozó, hatósági szabályok betartására 

 kisgéphajó önálló vezetése 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11753-16 Fedélzeti ismeretek 30 40 70 gyakorlati 

11754-16 Gépházi ismeretek 40 185 225 gyakorlati 

11649-16 Matróz vizsga 50 60 110 gyakorlati 

11755-16 Jogszabályok, szabályzatok 30 0 30 írásbeli 

11964-16 Hajóvillamossági 

alaptevékenység 

20 40 60 
gyakorlati 

11965-16 Hajóvillamosság a 

gyakorlatban 

10 125 135 
gyakorlati 

11630-16 Elektronikus navigáció 15 0 15 gyakorlati 

11966-16 Kisgéphajó vezető „A” 20 30 50 gyakorlati 



11757-16 Szakmai nyelv (német, angol) 30 0 30 szóbeli 

11498-12 Foglalkozás I. 60 0 60 írásbeli 

11499-12 Foglalkozás II. 15 0 15 írásbeli 

Összesen: 320 480 800  

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetencia: úszástudás (400m táv folyamatos leúszása, bármilyen 

úszásnemben 

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

Egyéb feltételek: Pályaalkalmassági követelmények szükségesek 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   7,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

1) A vizsgafeladat megnevezése: Kisgéphajó vezetése, manőverezés, mentés  

A vizsgafeladat ismertetése:  A vizsgázó 3 fős csoportokban, a budapesti 

vonalszakaszon, a vizsgáztató utasítása szerinti útvonalon, utasítás szerinti 

manővereket hajtanak végre. A vizsgafeladat zárásaként bábu vízből mentése. 

 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50% 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 % 

 

2) A vizsgafeladat megnevezése: Gépházi ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése:  A vizsgázó tételt húz. A tételek a gépházi ismeretek 

modul tartalmán alapulnak. Alapvetően önálló, diagnosztikai, karbantartási és 

javítási feladatokat kell megoldani és a fődarabok német vagy angol nyelvű 

elnevezését szóban meg kell mondani. 

 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50% 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 % 

 

 



 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hajózási szabályzat, kisgéphajó vezetése teszt  

A vizsgafeladat ismertetése: A hajózás közlekedési és egyéb szabályaiból, Hajózási 

Szabályzat V. szintű vizsgának megfelelő, 30 kérdést, a kisgéphajóra vonatkozó 30 

kérdést teszt formájában. 

 

A vizsgatevékenység időtartama: 2x30 perc 10 perc közbeiktatásával 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai nyelv 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételt húz. A tételek különféle, a hajózásban 

előforduló szituációkat tartalmaznak. A tételnek megfelelően kell, idegen nyelven 

kommunikálni a vizsgáztatóval. 

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc(ebből felkészülési idő 10 perc ) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 


