12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
Az 22. sorszámú Matróz-gépkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye
1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 841 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Matróz-gépkezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960 -1440 óra
2.EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: ¦
2.3. Előírt gyakorlat: ¦
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: ¦
2.6. Elméleti képzési idő aránya:

60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:

40 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3.PÁLYATÜKÖR
3.1.A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

A

B

C

FEOR
száma
8430

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Hajószemélyzet,
kormányos, matróz

Matróz
Gépkezelő
Géptiszt*
Gépüzemvezető*
Gép nélküli hajó vezetője*
Kormányos*
Kishajóvezető*
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3.1.9.
Mentőhajó-vezető*
3.1.10.
Révész*
3.1.11.
Uszálykormányos*
3.2.A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A matróz-gépkezelő irányítás mellett részt vesz a hajón végzett tisztítási, takarítási, karbantartási,
figyelőszolgálati, gépkezelői, áru- és személyszállítási feladatok ellátásában, valamint a hajózási
műveletekben.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a fedélzetet, a hajótestet, a lakó- és utastereket, valamint a gépházat takarítani
- úszólétesítmények szerkezeti részeit karbantartani, festeni, fedélzeti gépeket –
berendezéseket, eszközöket működtetni, karbantartani (különös tekintettel kötelekre
és jelzőeszközökre)
- figyelőszolgálatot végezni a vízi utakon menetben és vesztegléskor, kikötőkben, kikötőbe érkezéskor
és annak elhagyásakor
- részt venni a hajózási műveletekben, rendkívüli események elhárításában az utasítások alapján
- részt venni az áru- és személyszállítási fuvarfeladat végrehajtásában, továbbá úszómunkagépek
munkavégzésében
- úszólétesítmények egyéb berendezéseit, a teheráru-emelőket, mentő- és tűzoltó készülékeket kezelni
és karbantartani
- részt venni a hajógépüzem és az úszólétesítmény üzemét kiszolgáló rendszerek működtetésében,
karbantartásában
3.3.Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
¦
¦
¦
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10468-12
Fedélzeti alaptevékenységek
10469-12
Üzemeltetési és biztonsági feladatok
10470-12
Kishajó vezetése
10471-12
Gépházban végzett feladatok
11497-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

5.VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.

azonosító

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga
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száma
vizsgatevékenysége
5.2.3.
10468-12
Fedélzeti alaptevékenységek
gyakorlati, szóbeli
5.2.4.
10469-12
Üzemeltetési és biztonsági feladatok
szóbeli
5.2.5.
10470-12
Kishajó vezetés
gyakorlati, írásbeli
5.2.6.
10471-12
Gépházban végzett feladatok
gyakorlati, szóbeli
5.2.7.
11497-12
Foglalkoztatás I.
írásbeli
5.2.8.
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
5.2.9.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fedélzeti alaptevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: A 4. Szakmai követelmények fejezetben a Fedélzeti alaptevékenységek
témakörön belül a kötélmunkákra és műveletekre, rendkívüli helyzet elhárítására és segítségnyújtásra, festésre
és famegmunkálásra is kiterjed.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Kishajó (csónak) vezetése
A vizsgafeladat ismertetése: A 4. Szakmai követelmények fejezetben a csónak és/vagy kishajó vezetési
gyakorlat 3-4 fős csoportokban összehangolt munkával teljesíthető.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Gépházban végzett feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A 4. Szakmai követelmények fejezetben a Gépházban végzett feladatok
témakörön belül a hajómotorok és segédberendezések üzemeltetése mellett egyszerűbb alkatrészek cseréjére
és kézi fémmegmunkálásra is kiterjed.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hajózási Szabályzat
A vizsgafeladat ismertetése:A Hajózási Szabályzat alapján tesztvizsga, amely maximum a kishajó
vezetéséhez szükséges ismeretanyag tartalmát foglalja magába.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Fedélzeten, gépházban és hajóműveletezésnél végzett
feladatok.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga vizsgakérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya:
25 %
5.4.

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
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5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Fémipari kéziszerszámok, és kisgépek
Hegesztő berendezések
Szerelőszerszámok
Mérőeszközök
Számítógép és perifériái
Szoftverek
Kikötői berendezések, felszerelések, eszközök
Vízi mentőfelszerelések, eszközök
Kommunikációs eszközök
Navigációs eszközök
Teheremelő berendezések, eszközök
Tűzoltó eszközök
Hajózási Szabályzat
Tűzvédelmi terv
Vízből mentési terv
Festőeszközök
Takarítóeszközök
Egyéni védőeszközök
Környezetvédelmi eszközök, berendezések
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
Tanhajó (nagyhajó) és/vagy üzemképes nagyhajó
Evezős és motoros csónak
7. EGYEBEK

*A munkakörök a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet szerint megszerezhető
képesítésekkel tölthetőek be, a képesítések megszerzésére irányuló vizsgák alól a matróz-gépkezelő a 15/2001. (
IV.27.) KöViM rendelet szerint felmentést kaphat.
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