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SZAKMAI VIZSGA FELTÉTELEI ÉS TARTALMA 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  

SZAKMAI VIZSGÁRA VONATKOZÓ KIVONATA 

KISHAJÓÉPÍTŐ ÉS -KARBANTARTÓ SZAKMA  

  

1. A szakma alapadatai  

1.1  Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás  

1.2  A szakma megnevezése: Kishajóépítő és -karbantartó  

1.3  A szakma azonosító száma: 4 0722 15 03  

1.4  A szakma szakmairányai: -  

1.5  A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

1.6  A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

1.7  Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás  

1.8  Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kishajóalkatrész-javító  

1.9  Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi  

oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra  

  

4. A szakképzésbe történő belépés feltételei  

4.1  Iskolai előképzettség:   

 ▪  Alapfokú iskolai végzettség  

4.2  Alkalmassági követelmények  

4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges  

8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

8.1  Szakma megnevezése: Kishajóépítő és -karbantartó  

8.2  Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes  

teljesítése.  

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: vizsgaremek készítése  
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8.3  Központi interaktív vizsga  

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kishajóépítő és -karbantartó szakmai ismeret  

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása  

A szakma alapvető követelményeinek megfelelő, meghatározott feladat végzéséhez szükséges 

műveletek technológiai sorrendje, amelynek tartalmaznia kell a művelet (műveletek) 

elvégzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat, a feladat készítésében előforduló 

anyag vagy segédanyag mennyiséget.  

  

Mindegyik feladattípus esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott 

válaszlehetőségek közül kell kiválasztani a megfelelő válasz(oka)t.   

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   120 perc  

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:     30%  

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés a központi interaktív vizsga összeállított javítási-értékelési útmutatója alapján 

történik.   

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  

  

Komplex feladatsor, mely felöleli a következő témákat:   

● faipari, műanyagipari és fémipari anyag és gyártásismeret   50%  

● szakrajzi ismeretek             20%  

● munka- és környezetvédelem           10%  

● szakmai számítás              20%  

  

8.4  Projektfeladat  

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kishajóépítő és -karbantartó projektfeladat  

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása  

  

A jelöltnek önállóan vagy csoportban vizsgaremeket kell készítenie, amelyet a gyakorlati vizsgán a 

következő munkafázis folytatásával kell bemutatnia:  

● A vizsgaremek lehet a fa-, műanyag- vagy fémhajó építési fázisának egyike.   

● A vizsgaremek készítése során el kell készíteni a vonatkozó teljes műszaki dokumentációt 

(műszaki rajz, technológiai utasítás, anyagnorma), valamint az árajánlatot, az előkalkulációs 

tervet a kivitelre kiválasztott megoldások írásbeli indoklásával együtt. A dokumentációt a 

vizsga előtt 30 nappal kell benyújtania a képző intézménybe. E nélkül a jelölt nem kezdheti 

meg a vizsgát.  

● A munkafolyamat során a tervezés és kivitelezés összhangjáról a vizsgára jelentkező reflexiót 

készít.   
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● A vizsgamunka az előkészített vizsgaremek soron következő műveleteinek elvégzéséről szól, 

melyet az egyén/csoport a vizsgabizottság előtt mutat be.  

  

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   180 perc  

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%  

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

  

- reflexió összeállítása            20%  

- szakmai eszközök használata          10%  

- munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírása betartása  10%  

- egyéni védőeszközök használata         10%  

- az elvégzett munka minősége          30%  

- az elvégzett munka esztétikuma         20%  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40% át 

elérte.  

  

8.5  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:   

A vizsgabizottság munkáját segítő szakember, aki a munkafolyamatokhoz illeszkedő szakmai 

ismeretekkel (eszközök, anyagok, technológiák, munkabiztonsági előírások) rendelkezik.  

  

8.6  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:   

A központi interaktív vizsgához a feladatsor megoldásához szükséges tanterem, vagy informatikai 

terem.  

A projektfeladathoz a gyakorlati feladat végrehajtására alkalmas, az 5.2. pontban meghatározott 

eszközökkel felszerelt szakmai műhely, amelyben a vizsgázók folytathatják a vizsgafeladatot.  A 

dokumentáláshoz és a feladat bemutatásához számítógép, nyomtató és projektor.  

8.7  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:-  

  

8.8  A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80%  

8.9  A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: -  

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: -  
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10. Részszakma  

  

10.1 Részszakma alapadatai  

1.1.1 A részszakma megnevezése: Kishajóalkatrész-javító   

10.1.1 A részszakma órakerete: 400-600 óra  

10.1.2 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

10.1.3 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

10.1.4 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3  

10.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei  

10.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése  

10.4.2 Alkalmassági követelmények  

10.4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges   

10.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges  

10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga  

10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése  

  

10.7.2 Projektfeladat     

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kishajóalkatrész javítása és beépítése projektfeladat  

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:   

A vizsgázó a vizsgaközpont által a vizsga előtt - a vizsgára jelentkező számára - legalább 30 nappal 

meghatározott és műszaki paraméterekkel ellátott, előre megmunkált anyagot (fa, műanyag, fém) hoz 

magával, és a vizsgán az ott kiadott műhelyrajz alapján pontos szerkezeti összeépítést, megmunkálást és 

beépítést végez.  

▪ A munkatárgyak (fa, műanyag, fém) javításához és beépítéséhez szükséges 

műveletekhez megfelelő anyagokat, kézi és gépi szerszámokat, gépeket és 

berendezéseket használ.  

A vizsgázó bemutatja a munkafolyamatok közben előfordulható hibákat és azok kiküszöbölésére 

vonatkozó esetleges javítási módokat.  

  

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%  

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
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-  pontos szerkezeti kialakítás, az előírt tűrések betartása    30%  

-  megfelelő szerszámok kiválasztása, használata      20%  

-  munkabiztonsági és munkaegészségügyi szabályok betartása  20%  

-  beépítés megvalósítása            20%  

-   ellenőrző mérések elvégzése           10%  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át 

elérte.  

  

10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

   o Segítő szakértő, aki a vizsgafeladat tárgyi feltételrendszerének biztosítását végzi.   

o A dokumentáláshoz szükséges informatikai eszközök működtetését biztosító rendszerüzemeltető.  

  

10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

A projektfeladathoz a gyakorlati feladat végrehajtására alkalmas, a 10.5. pontban meghatározott 

eszközökkel felszerelt szakmai műhely, amelyben a vizsgázó elvégezheti a vizsgafeladatot.  A 

további tárgyi feltételeket a vizsgaközpont határozza meg az általa javasolt/kiadott előre 

megmunkált alkatrész függvényében.  

A dokumentáláshoz és a feladat bemutatásához számítógép, nyomtató és projektor szükséges.  

  

10.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -   

o A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter nevében és 
megbízásából  
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