Vonalvizsga II.

Témakörök:
1.

Helyi víziközlekedési szabályok ismerete

2.

Gázlók és vízmércék, hajózási akadályok, hajó méreteinek meghatározása

3.

Szakasz meghajózásának ismertetése

4.

Vaktérkép kitöltése

Vizsgatárgyak: (a korábbi 4 helyett 2 vizsgatárgy)
1.
2.

Vaktérkép kitöltés (írásbeli vizsga)
Szakasz ismeret II. (szóbeli vizsga)

A vizsga díja egy vízterületre, tóra, valamint az első 100 folyó/folyam kilométerre
2x8000=16.000 Ft. További tavanként, folyóvizenként, valamint megkezdett 100
folyó/folyam kilométerenként szintén 16.000 Ft számítandó.
A vizsga írásbeli része során a vizsgajelentkezési kérelemben megjelölt
vízterületekre, tavakra, megkezdett 100 folyó/folyamkilométerre ki kell tölteni egy
vaktérképet.
A vizsgán a vizsgajelentkezési kérelemben megjelölt tavakra, megkezdett 100
folyó/folyamkilométerre meg kell válaszolni a tételsoron szereplő kérdéseket.
A vízterület vonatkozásában a szóbeli vizsga sikeres, ha a tételsoron szereplő
összes kérdésre, megfelelő szinten tudott választ adni a vizsgázó.
A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján az egyes tavakra, folyó/folyamszakaszokra
vonatkozóan külön megállapítható a sikeresség/sikertelenség ténye, amit a
vizsgajegyzőkönyvön rögzíteni kell.
A vizsga akkor sikertelen, ha a kérelmezettek között nincs olyan vízterület vagy
folyó/folyamszakasz, amire a vizsgázó a vizsga folyamán megfelelő szinten
teljesítette a követelményeket.
Sikertelen írásbeli és/vagy szóbeli vizsga esetében, teljesen azonos vonalszakaszból
javítóvizsga tehető a jogszabályban leírt feltételek teljesülése mellett.

Vonalvizsga II, mintatételek:
X-Y (Duna …….…-……….. fkm)
1.

Ismertesse a szakasz általános jellemzőit!
vízmélység,
merülés megállapítása,
vízsebességek,
szabad űrszelvénymagasság,
jellemző vízmércék,
legkisebb hajózási vízszint,
magas vízállásra vonatkozó szabályok,
forgalmi korlátozások,
jelentősebb műtárgyak.

2.

Ismertesse a szakasz vonatkozásában a helyi Hajózási Szabályzat(ok)
legfontosabb rendelkezéseit, fontosabb átmeneti rendelkezéseket a
szakaszon!

3.

Ismertesse részletesen a vizsgabizottság által megjelölt vízterület
hajózási viszonyait!
kilométerekhez, mederalakzatokhoz
helyszínismertetés,

és

parti

objektumokhoz

kötött

a találkozás szabályai, illetve szokványai,
a legfontosabb helyek kitűzése,
kijelölt veszteglő és fordítóhelyek,
veszélyes helyek sziklás, köves mederszakaszok kiemelése,
átkelések és átfeszítések, kikötők és rakodók, hajóállomások,
kiemelkedően kedvezőtlen
mélységhiányos helyek,

áramlási

viszonyokkal

rendelkező

és

jelzőállomások, hajózsilipek működése és hajózási rendje (ha van),
jégzajlásos időszak különleges hajózási viszonyai,
4. Ismertesse a vizsgabizottság által kijelölt térség hajózási viszonyait
(zsilipelés, levárás, közlekedési szabályok, veszélyek, magatartás,
áthajózás különböző vízállásoknál, a csatornába való be- kihajózás
veszélyei, szabályai)!

5. Töltse ki a mellékelt vaktérkép(ek)et az alábbi legfontosabb adatokkal:
kitűzés jelei,
hajóút,
találkozás módja (ha van akkor tilalma),
veszélyt jelentő objektumok (pl. gázló, szikla, kedvezőtlen áramlás)
fontosabb helynevek,
teljes medret keresztező horgonytilalmi mezők,
légvezetékek,
átkelések (komp, rév),
veszteglőhelyek, fordítóhelyek,

X-Y (Balaton)
1. Ismertesse a vízterület általános jellemzőit
vízmélység,
merülés megállapítása,
áramlások,
jellemző vízmércék,
legkisebb hajózási vízszint,
forgalmi korlátozások,
jelentősebb műtárgyak.
2.

Ismertesse a vízterület vonatkozásában a helyi Hajózási Szabályzat(ok)
legfontosabb rendelkezéseit, fontosabb átmeneti rendelkezéseket.

3.

Ismertesse részletesen a vizsgabizottság által megjelölt vízterület
hajózási viszonyait:
mederalakzatokhoz és parti objektumokhoz kötött helyszínismertetés,
a találkozás szabályai, illetve szokványai,
a legfontosabb helyek kitűzése,
veszélyes helyek, sziklás, köves mederszakaszok kiemelése,
átkelések és átfeszítések, kikötők és rakodók, hajóállomások,
kiemelkedően kedvezőtlen
mélységhiányos helyek,

áramlási

viszonyokkal

rendelkező

és

jelzőállomások, hajózsilipek működése és hajózási rendje (ha van),
jégzajlásos időszak különleges hajózási viszonyai,
4. Ismertesse a vizsgabizottság által kijelölt térség hajózási viszonyait
(közlekedési szabályok, veszélyek, magatartás, hajózás különböző
vízállásoknál, kikötőkbe való be- kihajózás veszélyei, szabályai)!

5. Töltse ki a mellékelt vaktérkép(ek)et az alábbi legfontosabb adatokkal:
kitűzés jelei,
veszélyt jelentő objektumok (pl. szikla, kedvezőtlen áramlás)
fontosabb helynevek,
horgonytilalmi mezők,
átkelések (komp, rév),
fontosabb hajóforgalom,
tájékozódást segítő objektumok,

