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08313001 Elektromos halászgép kezelője 

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 

törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 

LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08313001 számú Elektromos halászgép kezelője 

megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény figyelembevételével készült.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:easzc@easzc.hu
http://www.easzc.hu/


 

Elektromos halászgép kezelője képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  

 

- Halgazdálkodási vízterületeken az elektromos halászat fogástechnikájának tökéletes 

alkalmazásával, az elektromos és más halászati módszerek kombinálásával: 

- Lehalássza és eltávolítja az idegenhonos halfajok egyedeit. 

- Begyűjti a keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalakat. 

- Az ártéren halállomány- és halivadékmentést, rendkívüli kár elhárítást foganatosít. 

- Állatkerti, édesvízi akváriumi, illetve kiállítási élőállat-bemutató céljából halgyűjtést végez. 

- Végrehajtja a folyóvizek hosszirányú átjárhatóságának akadályozottsága esetén a halállomány 

áttelepítéséhez szükséges lehalászást.  

- Tógazdasági haltenyésztés során az elektromos halászgép szakszerű alkalmazásával: 

- Elvégzi a próbahalászatokat. 

- Segíti a nehezen lehalászható halastavakban a halak terelése révén a halászat folyamatát.  

- Kutatási vagy oktatási célból, a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi a környezetvédelmi, 

állatvédelmi előírásokat betartva: 

- Begyűjti a tudományos rendeltetést szolgáló vizsgálati halanyagot. 

- Elvégzi a folyóvízi halmonitoring VKI protokolljának megfelelő vizsgálatokat. 

- Minden esetben csapatmunkát végez, szorosan együttműködik az elektromos halászatban 

résztvevőkkel. Rendszeresen képezi magát. 

 

 

Az elektromos halászgép kezelője 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Munkakezdés előtt átnézni és ellenőrizni az elektromos halászat végzéséhez szükséges, 

jogszabályok által előírt jogosítványokat, engedélyeket, okmányokat.  

- Tanulmányozni az adott elektromos halászgép kezelési utasítását az üzemebe 

helyezéskor elvégzendő feladatokról. 

- Szemrevételezni az adott elektromos (aggregátoros, akkumulátoros) halászgép általános 

állapotát, munkavégzésre való alkalmasságát. 

- Bejegyezni az esetleges meghibásodást és javítást a halászgép üzemeltetési naplójába. 

- Ellenőrizni az egyéni védőfelszerelés és védőruházat meglétét és kifogástalan állapotát. 

- Megvizsgálni a munkaterületen a biztonságos munkavégzésfeltételeit. 



 

- Csónakból történő halászat előtt átvizsgálni a vízijármű általános állapotát, 

megfelelősségét. 

- Tájékozódnak a halak ideiglenes tárolási lehetőségéről, a szállítási módjáról, 

körülményeiről. 

- Tanulmányozni és értelmezni a technológiai feladatot, kiválasztani a fogástechnikát, 

megtervezni a munkafolyamatot, meghatározni a munkatársak feladatait. 

- Telepíteni és biztonságosan rögzíteni a halászgépet a csónakba, üzembe helyezni az 

elektromos halászgépet. 

- Sekély vizek lábalós elektromos halászata előtt megszervezni a halak ideiglenes tárolási 

lehetőségét, értelmezni a technológiai feladatot, kiválasztani a fogástechnikát, 

megtervezni a munkafolyamatot, meghatározni a munkatársak feladatait. 

- Kialakítani az üzembehelyezett elektromos halászgép vízbe merített elektromos 

szákjának segítségével az elektromos mezőt. 

- Elhelyezi a szák közelében elektronarkózis állapotába került halakat az ideiglenes 

haltárolóba, vagy visszaengedni azokat azonnal a munkafeladat céljától függően, illetve 

a jogszabályok előírásainak megfelelően. 

- Folyamatosan ellenőrizni az üzemeltetés során az elektromos halászgép beállításai 

paramétereit, szükség esetén elvégezni, vagy elvégeztetni a módosításokat. 

- Figyelemmel kísérni a halászcsoport egyes tagjai által végzett munkatevékenységet. 

- Munkája során betartani és munkakörnyezetében betartatni az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló törvényi előírásokat. 

- Munkája során betartatni és munkakörnyezetében betartatni az elektromos halászgép 

kezelésére, a vízijármű használatára vonatkozó munka-, tűz-, és környezetvédelmi 

szabályokat. 

- Figyelemmel kísérni az időjárás változását, kedvezőtlen körülmények között utasítást 

adni a halászat befejezésére. 

- A munkafeladat elvégzésével utasítást adni az elektromos halászgép főkapcsolójának 

lekapcsolására. 

 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és 

egészségügyi alkalmasság 

 



 

A tervezett képzési idő: 300 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának max. 25%-a. 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Elektromos halászgép üzembehelyezése – 130 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg az elektromos halászattal 

kapcsolatos jogszabályokat, a gépkezelés tárgyi és személyi feltételeit, képes legyen 

szakszerűen előkészíteni és karbantartani az elektromos halászgépet. 

 

Elektromos halászgép üzemeltetése – 170 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg az elektromos halászat 

protokollját az elektromos halászgép paramétereit, állítási lehetőségeit, képes legyen a 

vonatkozó jogszabályok figyelembevételével szakszerűen üzemeltetni az elektromos 

halászgépet. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

51%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 

Képesítő vizsga  

 

Az elektromos halászgép kezelője szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát 

akkreditált vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy 

projektfeladatból áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén 

Elektromos halászgép kezelője szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 

https://szakkepesites.ikk.hu/

