
 

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 
 
Iskolánk az ország egyetlen, öt évtizedes múlttal rendelkező hajózási iskolája. Fennállása alatt 
hajósok generációi kerültek ki padjaiból. 
A hajózási társaságokkal, cégekkel fennálló kapcsolatunk révén, segítséget nyújtunk 
diákjainknak a szakirányú szakmai -, és nyelvismeret alapján, a tengeri vagy folyami, illetve 
személy– és áruszállító hajókon a speciális munkaterületek ellátására. 
A tanulmányok alatt több szakmai képesítés szerzésének lehetőségét kívánjuk biztosítani. 
Az iskolánkat választó tanulóknak igény és szükség szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 
 
A 2021/2022-es tanévben a következő szakmák indítását tervezzük az egyes ágazatokban: 

 
1. TECHNIKUM - 5 évfolyam érettségi végzettség és technikus szakma 

 
 5 1041 15 01 Hajózási technikus – tagozatkód: 0162 

Ajánlott azok számára, akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípusok és hajózási 
módszerek, a különböző gépi, villamos és navigációs berendezések, azok működése, illetve a 
környezetvédelem területe. A végzettek önállóan és biztosan kezelik a hajók, kikötő berendezéseit, 
ismerik a kötélkezelési munkafolyamatokat. 

szakmához kötődő további sajátos követelmények:   
úszástudás (400 méteres táv folyamatos leúszása, bármilyen úszásnemben)  
matróz vizsga  
hajós szolgálati könyvvel való rendelkezés  
kedvtelési célú kisgéphajó vezető képesítés  
hivatásos kisgéphajó-vezetői képesítés 
 

 5 1041 15 05 Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (hajózási szakmairány) - 

tagozatkód: 0163 
Ajánlott azok számára, akit érdekelnek a vízi fuvareszközök, a személyszállítással, 
árufuvarozással kapcsolatos feladatok, mely során kapcsolatot tart a közlekedési hatóságokkal, 
szervezetekkel.  
szakmához kötődő további sajátos követelmények:  

úszástudás (400m táv folyamatos leúszása, bármilyen úszásnemben) 
matróz vizsga 
hajóskönyv  
kedvtelési célú kisgéphajó vezetői képesítés 
 

 5 1014 20 02  Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező1/ sportág: 
(kajak-kenu, evezés, vitorlázás) - tagozatkód: 0164 
A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és 
irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 
Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. 
Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és 
edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és 
teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb 
sportrendezvényeket szervez. 
 

 5 1021 14 04 Vízügyi technikus (vízgépészet szakmairány)2- tagozatkód: 0165 

A szakember a vízgazdálkodási (vízügyi, vízi-közmű) feladatokhoz kapcsolódó gépészeti 
és automatizálási feladatokat végez a vonatkozó üzemelési utasítás és mérnöki irányítás 
alapján. Felkészül a vízügyi szakma műszaki és gépészeti feladatainak önállóan történő 
elvégzésére, az üzemeltetés biztosításához szükséges gyakorlati műszaki feladatok 
végrehajtására. 

 
Az iskolánkban oktatott idegen nyelvek: angol és német (első, illetve második idegen nyelvként) 
 

                                                           
1
 új, tervezett képzés 

2
 új, tervezett képzés 



 

 
 
 
2. SZAKKÉPZŐ ISKOLA - 3 évfolyamos szakmai képzés 
 

 4 1041 15 02 Képesített hajós - tagozatkód: 0171 
Számítani lehet rá a hajók rakodásában, manővereiben, utasok irányításában, Elsősegélyt nyújt, 
nyílt vízen vízből mentési feladatokat lát el. Felkészíti a hajót indulásra és menet közbeni 
felügyeli a hajó működését. Bekapcsolódik a hajó gépházi és fedélzeti munkáiba. Kezeli a hajók 
kikötői berendezéseit, elvégzi a kötélkezelési munkafolyamatokat. Követi a vízi utak és a hajó 
szabályszerű jelzéseit. Kisgéphajót önállóan vezet. A szakma szabályainak megfelelően 
bemutatja a hajózási eseménnyel összefüggő tényeket, szükség szerint alapfokon idegen 
nyelven (német és/vagy angol) kommunikál.  

szakmához kötődő további sajátos követelmények:  
úszástudás (400 m táv folyamatos leúszása, bármilyen úszásnemben);  
matróz vizsga (igazolás vagy oklevél);  
hajós szolgálati könyvvel való rendelkezés 

 
 

 4 0722 15 03  Kishajóépítő- és karbantartó- tagozatkód: 0172 
Épít - hagyományos és modern technológiával - fahajókat, csónakokat; egyéb fából készült 
kapcsolódó eszközöket és termékeket. Készít - egyedi és sorozatgyártási technikával - műanyag 
hajókat, csónakokat, valamint kapcsolódó műanyag alkatrészeket is. Javítja a kishajókat és 
csónakokat. Elvégzi a szükséges karbantartási és felújítása munkálatokat. A szakmai idegen 
nyelven (angol és/vagy német) alapfokon kommunikál. Használja az informatikai eszközöket, 
felületeket, weboldalakat. 

szakmához kötődő további sajátos követelmények: 
vizsgaremek készítése 

 
 

 4 0715 10 08 Hegesztő3 - tagozatkód: 0173 
A hegesztő szakember a tanult kézi ívhegesztési, lánghegesztési és vágási technológiák 
felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) 
alapján. 
A minőségirányítási rendszerek elvárásainak megfelelően, munkaközi és végellenőrzést végez 
és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. Fémszerkezeteket, és csővezeték 
rendszereket gyárt, javít a gyártási és technológiai dokumentáció szerint, az irányítási rendszerek 
eszközeinek felhasználásával, munkájában alkalmazva az infokommunikációs eszközöket. 
 
 

 4 0715 10 12 Szerszám-, és készülékgyártó4 -- tagozatkód: 0174 
A szerszám- és készülékgyártó olyan szakember, aki képes csapatban és önállóan dolgozva kézi 
és kisgépes megmunkálással, valamint egyetemes és programvezérelt (NC, CNC) 
szerszámgépek alkalmazásával fém alkatrészeket, eszközöket készíteni. Műszaki rajzot jól olvas 
és készít. Az általa készített alkatrészek komplex, több részből álló készülékekbe épülnek be 
vagy önálló munkavégzésre alkalmasak, melyek összeszerelése, beüzemelése és karbantartása 
is a feladata közé tartozik. 
 
Az iskolánkban oktatott idegen nyelvek: angol és német (első, illetve második idegen nyelvként) 
 
  

                                                           
3
 új,  tervezett képzés 

4
 új, tervezett képzés 



 

A FELVÉTELI KÉRELMEK RANGSOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI A TECHNIKUMBAN ÉS A 
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN:  
Tanulmányi eredmények: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei/ és pályaorientációs 
beszélgetés alapján – (mely időpontjáról a weboldalunkon adunk tájékoztatást). 
 
TOVÁBBI FELVÉTELI FELTÉTELEK: 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek /hajó-orvosi/ a Képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározottak szerint www.ikk.hu  
 
NYÍLT NAPOK / ISKOLAI BEMUTATKOZÁS 
A nyílt napokon való részvétel regisztrációhoz kötött, amelyre a honlapon közzétett regisztrációs lap 
kitöltésével lehet jelentkezni! 

Nyílt napok időpontjai:  
2020. október 22. 16:30 – 18:00 

2020. november 04. 16:30 – 18:00 

2020. november 11. 16:30 – 18:00 

2020. november 18. 16:30 – 18:00 

2020. november 25. 16:30 – 18:00 

2020. december 04 16:30 – 18:00 

 
A képzési struktúránk fejlesztésével továbbra is arra törekszünk, hogy a Képzési és 
Kimeneti Követelmények alapján további, keresletvezérelt szakmai képesítéseket 
szerezhessenek meg a tanulók a szabad sáv terhére kialakított tantárgyakban. 
 
Kedves nyolcadikos Lányok és Fiúk! 
Miért is válasszatok minket? 
MERT: 

o hajózni és ezáltal világot látni jó, 
o a képzés során több szakmai képesítést is szerezhetsz, amelyekkel nagyon könnyen 

lehet munkát találni Magyarország és az Európai Unió vezető hajós társaságainál, 
illetve a vízügynél, a vízi rendészetnél, a honvédségnél, a vízi mentőknél és a 
kikötőkben, illetve a közlekedés, áru-, és személyszállítás és a hozzákapcsolódóan 
a logisztikai számos területén, 

o hajón töltheted a szakmai gyakorlatot, így sok szép helyre eljuthatsz; 
o iskolai szervezésű külföldi utazásokon gyakorolhatod az idegennyelvi-tudásodat; 
o gólyatábort, kenutábort, vitorlástábort szervezünk; 
o a vizes sportok élménye, a természet közelsége összhangban áll az iskola ÖKO 

szemléletével; 
o jó hangulatú osztálykirándulások; 
o családias, odafigyelő légkör. 

 
 
 
 

HAJÓZNI MUSZÁJ 
1131 Budapest, Jász utca 155. 

Telefonszám: (1) 340-83-46, illetve 329-92-90 
honlap:  www.hajozasi.hu 

Email: info@mhajozasi.hu 
www.facebook.com/MagyarHajozasi 
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