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Merre tovább ? 
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Iskola legyen

Érdekes

Különös

Elvégezhető

Jó közösség

Jó hangulat

Szakma legyen

Érdekes

Jól fizetett

Biztos megélhetést adjon

Fejlődési irányokat adjon



A tanulói lehetőségek az iskolában
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Nyelvi előkészítő osztályok: nyelvi alapozás, kompetencia fejlesztés

Szakközépiskolai osztályok (9-11. évfolyam) > szakképesítés megszerzése

34 841 03 Hajós szakmunkás 

34 543 05 Kishajóépítő,- karbantartó 

Szakgimnáziumi osztályok (9-12. évfolyam): ágazati alapozás > 

szakgimnáziumi érettségi és szakmai érettségi szakképesítés/részszakképesítés 

megszerzése (hajózási üzemeltetési vezető, szállodahajós)

Érettségire épülő szakképzés 13. vagy 13-14. évfolyam:

54 841 01 Hajózási technikus



1 éves képzés

hajózási osztály

szállodahajós osztály

Ismeretek:

 Angol és német nyelven nyelvi kompetencia fejlesztés

 Informatika oktatás

 Készségfejlesztés (hajós alapismeretek, tanulás tanítása)

 Sport

Nyelvi előkészítő osztály
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XXII. közlekedésgépész ágazat (4+1 év) 

érettségi ágazati kimenetek

 hajózási üzemeltetési vezető

 szállodahajós 

A tanulmányok során megszerezhető képesítések:

matrózvizsga

vizimentő

hivatásos kisgéphajó vezető

Szakgimnázium 
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Közlekedés szakmacsoport: 3 éves képzési idő >> szakmai vizsga

Hajós szakmunkás (OKJ 34 841 04)

3 év alatt további 2 szakmai – hatósági - képesítés

 matrózvizsga

 vizimentő

Kishajóépítő-, karbantartó (OKJ 34 543 05)

 Szakmai vizsga után felkészítés az érettségire (nappali vagy esti)

Szakközépiskola
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 Hajózás (folyami és tengeri irányok)

• Teherhajózás - belvízi (fedélzet, gépház)

- tengeri (fedélzet, gépház, elektrikus)

• Személyhajózás – belvízi (fedélzet, gépház) 

• Szállodahajózás – belvízi (fedélzet, gépház, szakács, pincér,      

báros, recepciós)

- tengeri (fedélzet, gépház, elektrikus, szakács,      

pincér, báros, recepciós, animátor)

• Kikötő és üzemeltetés – Hajózási üzemeltetési vezető

Kapcsolódási pontok a személy és szállodahajózásban

- Turizmus 

- Idegenvezetés 

A képzési irányok, lehetőségek az iskolában
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Érettségi végzettséggel rendelkezők részére

 Hajózási technikus (OKJ 54 841 01)

Általános iskolai végzettséggel rendelkezők részére

o Hajós szakmunkás (OKJ 34 841 04)

o Kishajóépítő-, karbantartó (OKJ 34 543 05)

Szakképzés
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Biztosítani tudunk, közel az iskolához

 Pannónia Középiskolás Kollégium (13. ker. Pannónia u.)

 - Váci Mihály Kollégium (16. ker. Mogyoródi út 128.) 

 - Bolyai János Kollégium (13. ker. Angyalföldi út 2.)

 - Vécsey János Leánykollégium (3. ker. Szél u. 11.) 

Kollégiumi elhelyezés
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 Érettségire felkészítés ( + 2 év a szakközépiskolai végzettséget követően)

 Felnőttoktatás

 Felnőttképzés 

 Hatósági képzések

 Nemzeti Klímavédelmi Hatóság: klíma képzések – járműklíma 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatóság képzései 

 Hajózási szabályzat V. szint 

 Hivatásos kishajó-vezető 

 Hivatásos kishajó-vezető (A) kategória – vonalvizsga 1629-1660-as fkm

szakaszon 

 Rádiós vizsga

 Radar elméleti vizsga 

 Személyhajózási elsősegélynyújtó 

További lehetőségek az iskolában
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 Katasztrófavédelem

 Vizi-rendészet

 Innovációs és Technológiai Minisztériummal

 Hajózási vállalkozások 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Külföldi szakmai gyakorlati lehetőségek

Az iskola együttműködési lehetőségei
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Hajóóóóóóós
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1131 Budapest, Jász utca 155.

Telefonszám: (1)340-83-46, illetve 329-92-90

honlap: www.hajozasi.hu

Email: iskola.hajozasi@gmail.com

www.facebook.com/MagyarHajozasi

Budapesti Gépészeti SZC 

Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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