Tematika és vizsgakérdés minták
Képesítés: Belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezető
Vizsgatárgy: Hajózási ismeretek – vitorlás kishajó
Hajóműveletek, hajóvezetés
* Hogyan végezhető el a különböző kikötőhelyeken a kikötés, vagy lehorgonyzás?
* Hogyan válaszhatók ki a horgonyzó- és kikötőhelyek?
* Milyen szabályok szerint kell műveletezni szűk keresztmetszetek térségében (híd,
szűkület, gázló, zsilip, komp, hajóemelő, mélységhiányos hely)?
* Hogyan állapítja meg egyes közlekedési helyzetekben (találkozás, előzés, keresztezés,
elindulás, fordulás) a követendő magatartást? Melyek ezek fő szabályai?
Hajóvezetés, biztonsági szabályok
* Milyen szabályok szerint tervezhető a hajó útja? A hajó vezetője és a személyzet
okmányai?
* Milyen hatósági eljárások kapcsolódnak a kedvtelési hajózáshoz és mely hatóságok
járnak el?
* Milyen feltételek teljesítése szükséges a hajó jogszerű és biztonságos
közlekedéséhez?
Horgonyzás, kikötés
* Melyek a horgonyzás, a part mellé kötés, veszteglés, biztonsági szabályai?
Kormányzás, műveleti tulajdonságok
* Mi a kormányzás lényege, hogyan működik a kormány?
Különleges helyzetek
* Melyek a jeges időszakban való hajózás legfontosabb feltételei tavon?
* Melyek a jellemző hajózási balesetek és hogy szűnteti meg azok következményeit?
* Melyek a különleges áramlási viszonyok, ill. szélhatás esetén követendő hajózási
szabályok?
* Hogyan mentesíthető a sérült hajótest a további károsodástól?
* Hogyan szervezi meg a vízből mentést és lebonyolítását különböző körülmények
között?
* Milyen körülmények vezethetnek vízbe fulladáshoz, és hogy segíthet az
elsősegélynyújtó a vízből kimentetten?
Navigációs eszközök, felszerelések
* Mire használhatók az egyes mérő berendezések (pl. mélységmérő)?
* Hogyan csoportosíthatók a hajózási térképek tartalmuk és használati módjuk szerint?
* Melyek a hajó kötélzetének, kikötő berendezéseinek, mentőeszközeinek jellemzői?
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Hajózást befolyásoló mederalakzatok, műtárgyak
*

Milyen áramlási és mederviszonyok jellemzik a medencés kikötő bejáratát?

Meder, hidrológia, mederjellemzők
* Milyen adatokkal jellemezhető a vízút?
* Mi a vízállás jelentősége?
* Olvassa le egy vízmérce állását a képről!
* Melyek a jegesedés és a jégzajlás főbb jellemzői?
Meteorológia
*
*
*

Melyek a szél létrejöttének és főbb jellemzői?
Milyen hatást gyakorolnak az egyes időjárási frontok az időjárásra?
Milyen hajózási korlátozást okoz(hat)nak az egyes meteorológiai jelenségek (köd,
hó,eső, stb)?

Útiterv, víziút, hajóút, víziút-kapcsolatok, tavak
*
*

Mi a célja az útitervnek és mely elemekből állítható össze?
Melyek Európa fő vízrendszerei, hogy érhetők el magyar területről?

Műszaki, hajóépítési alapfogalmak
*
*
*
*

Hogyan definiálhatók az egyes hajótípusok és motorfajták?
Hogyan definiálhatók a hajó fő méretei?
Hogyan definiálható az erő, teljesítmény, nyomaték fogalmak?
Hogyan határozhatók meg az üzemanyag működést befolyásoló tulajdonságai?

Hajóelmélet, szerkezet, építés
*
*
*

Melyek a hajó fő részei és mi a funkciójuk?
Mit ért szilárdság, úszóképesség, stabilitás fogalmak alatt?
Mit tekintünk a hajtás részének és melyek ezek funkciói?

Hajógéptan – motorelmélet
*
*
*
*
*

Hogy működnek e belsőégésű motorok?
Milyen funkciót látnak el a belsőégésű motorok egyes részelemei?
Mit értünk két-, ill. négyütemű motor fogalom alatt, mi jellemzi ezeket?
Hogy épülnek fel a belsőégésű motorok üzemanyagrendszerei?
Melyek az egyes hűtési rendszerek jellemzői?

Felszerelések, berendezések
*
*

Hogy működik a kormány, melyek a kormányrendszerek jellemzői?
Hogyan válaszhatók ki a hajó egyes felszerelései, berendezései?

Hajógéptan - üzemeltetési ismeretek
*
*

Milyen jellemzőkkel határozhatók meg az üzemanyagok egyes fajtái?
Melyek a motorok kenési rendszereinek jellemzői?

Eszméletvizsgálat
*

Mi az életjelenségek és az eszmélet vizsgálatának fő elemei?

Életjelenségek vizsgálata
*

Melyek a normális légzés jellemzői?
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Segélynyújtás hajón és parton
*

Mit értünk életmentési láncon és melyek az elemei?

Súlyos vérzések
*

Melyek a különféle vérzések jellemzői és azok esetében milyen módszer t kell
alkalmazni az elsősegélynyújtónak?

Törések
*

Melyek a főbb törések, melyek annak jelei és hogyan nyújtunk elsősegélyt ilyen
esetben?

Magasból leesés
*

Milyen esetekben kell gerincsérülést feltételezni és milyen eljárást von maga után?

Égési sérülések
*

Melyek az égési sérülések jellemzői, hogy nyújtunk elsősegélyt ezek bekövetkezése
esetén?

Fröccsenő vegyi anyagok
*

Mi a teendő vegyi anyag testre fröccsenését követően?

Fuldoklás
*

Mi a fuldoklás, hogy nyújthat elsősegélyt ilyen esetben?

Hipertermia
*

Mi a hipertermia jelensége, hogyan ismerjük fel, és nyújtunk elsősegélyt fellépésekor?

Hipotermia
*

Milyen jelenség a hipotermia és hogyan nyújtunk ilyen esetben elsősegélyt?

A halál jelei
*

Melyek a halál megállapításának szempontjai?

Újraélesztés
*
*
*
*
*

Hogyan végzik feladatukat az elsősegélynyújtók újraélesztéskor?
Milyen szabályok vonatkoznak a befújásra és a mellkas-kompresszióra?
Melyek az újraélesztés megkezdésének döntési pontjai?
Hogyan kell végezni a mellkas-kompressziót?
Melyek a defibrillátor használatának főbb szabályai?

A szél és a jollék
*
*
*
*

Milyen felszerelésekkel és tulajdonságokkal jellemezhetők a jollék?
Hogyan ismerhetők fel a szél - vitorlázás szempontjából - legfontosabb jellemzői?
Hogyan függ össze a valóságos és a látszólagos szél?
Milyen speciális felszereléseket alkalmaznak a jollékon, és azok mi célt szolgálnak?

Felszerelések
*

Milyen funkciójú köteleket alkalmaznak a vitorlás hajók üzemében?
(vorstag, achter, grossfall, spifall, vantni, topholler, dirk, cunninghem, grossshott, alba,
genakker, sloop, cat)
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Helyzetfelismerés, fogalmak, helyzetek - mintaábra az 5. oldalon a 9. ábra
*
*

Milyen szélben, milyen csapáson halad az egyes megjelölt szakaszokon, milyen
műveletet végez az egyes megjelölt pontokon?
Mit értünk az: élesen szél ellen, a szélre vitorlázás, célra vitorlázás kifejezések alatt?

Szélirány, vitorla-beállítás, csapás -– mintaábra az 5. oldalon az 5. ábra
*

Adott szélirány esetén milyen vitorla-beállításokat kell (célszerű) alkalmazni (ábrás)?

Vitorlás hajó vezetése - mintaábra az 5. oldalon a 8. ábra
*
*

Milyen manővereket alkalmaz az ábrán megjelölt útvonalon haladva?
Milyen műveletekkel hajózhatók be különböző jellemzőjű szakaszokból álló utak
(pályák)?
(luvgirig, backboard, raum, steuerboard, kreutz, halzol, luv, lee)

Vitorlás hajó vezetése viharban – mintaábra a 4. oldalon a 3. és az 5. oldalon az 5. ábra
*
*
*
*

Milyen körülmények nehezítik a vitorlás hajó vezetését?
Milyen taktika alkalmazható viharban vitorlázva?
Hogyan kell kezelni a viharos idő okozta veszélyhelyzeteket?
Mi a szélbefutás oka?

Kitérés, kényszerhelyzetek – mintaábra a 4. oldalon a 2. és az 5. oldalon a 7. ábra
*
*
*

Hogyan oldhatók meg vitorlás hajón a különböző kötelek, merevítők szakadásának
következményei?
Milyen kitérési szabályokat kell alkalmazni a vitorlás hajók között a különböző
helyzetekben?
Milyen intézkedésekkel lehet fenntartani a hajó biztonságát kényszerhelyzetben
(kötélszakadások, törések) esetén?

Forgalmi helyzetek – mintaábra a 4. oldalon az 1. ábra
*

Melyik hajó az útjogos, milyen műveletet kell végeznie az adott közlekedési helyzetben
(ábrás)?

Megjegyzés
A tárgy vitorlázással kapcsolatos vizsgakérdései a gyakorlatban használt (gyakran idegen
nyelvű) vitorlás szakkifejezéseket alkalmazzák. A vizsgára készülők és a képzőszervek
figyelmét felhívjuk ezen kifejezések megfelelő szintű megismerésére/megismertetésére!
Ezek közül néhányat kiemeltünk az érintett témakör után zárójelben, dőlt betűkkel.
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Melléklet
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