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ELEKTROMOS HALÁSZGÉP KEZELŐJE SZAKKÉPESÍTÉS    
 

… 

11 . A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Elektromos halászgépek kezelése  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A feladatsor 10 tesztfeladatot 
tartalmaz az alábbi ismeretekre vonatkozóan:  

• Elektromos halászat tárgyi feltételei       2-3 feladat  
• Elektromos halászat személyi feltételei      2-3 feladat  
• Elektromos halászgépek részegységei      2-3 feladat  
• Elektromos halászat törvényi és rendeleti előírásai   2-3 feladat  

  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Olyan választásos feladatoknál, 
ahol több válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni. Egyéb 
feladatoknál a helytelen válaszok esetén nem történik pontlevonás.  

• Elektromos halászat tárgyi feltételei       25%   
• Elektromos halászat személyi feltételei      25%   
• Elektromos halászgépek részegységei      25%   
• Elektromos halászat törvényi és rendeleti előírásai    25%   

 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 50%-át elérte.  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  

Elektromos halászgép üzembe helyezése, üzemeltetése  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgázó a következő gyakorlati feladatokat végzi el:  
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• Robbanómotoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése  
• Akkumulátoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése  
• Robbanómotoros elektromos halászgép üzemeltetése, halak kezelése  
• Akkumulátoros elektromos halászgép üzemeltetése lábalós módszer esetén, 

halak kezelése  

  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A folyamatban lévő tevékenységek helyes sorrendisége, a vizsgázó személy 
körültekintése, elővigyázatossága, határozottsága alapján pontozásos 
módszerrel.  

Az értékelés súlyaránya:  

• Robbanómotoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése 25%  
• Akkumulátoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése 25%  
• Robbanómotoros elektromos halászgép üzemeltetése, halak kezelése 25%  
• Akkumulátoros elektromos halászgép üzemeltetése lábalós módszer esetén, 

halak kezelése 25%  

  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 50%-át elérte.  

… 

 

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

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok:  

Kizárólagosan saját egyéni védőfelszerelés (gumicsizma, melles gumicsizma, 
gumikesztyű, kalap)  


