Tisztelt Érdeklődő!
Cégünk a Troll-Info Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-773407) olyan családi vállalkozás,
amelyet elsősorban a hajós szakmai könyvkiadás és a hajós képzés céljára alapítottunk.
Eddigi tevékenységünk során az anyag végén található árjegyzékben megtalálható
szakkönyveket adtuk ki és néhány olyan tankönyvet készítettünk, amelyek kizárólag az
állami hajós szakképzésben használatosak (pl. a Bánki Donát Szakközépiskolában).
Első kiadványunk 2006-ban a magyar
hajóskapitány
képzés
történetét
és
szereplőit dolgozta fel Kapitányi Almanach
címmel. A könyv célja emlék állítása 150
év hajóskapitányainak, a képzésükért
dolgozó szakembereknek és a magyar
hajózás egy szeletének bemutatása.
Tettük ezt személyes indíttatásból (a
szerzők maguk is hajóskapitányok),
valamint a hivatás soha nem múló
szeretetétől vezérelve. Szomorú aktualitást
adott utólag a könyvnek, hogy az Európai
Unió szabályozásának átültetése a hazai
jogba megszűntetni látszik ezt a nagy
múltú képesítést. Ez annál is inkább fájó,
mert – mint a könyv is bemutatja – számos
kapitány kolléga lényegesen többet tett e
hazáért, mint pusztán a hajó vezetése,
számos kiemelkedő képességű ember
viselte ezt a büszke címet.

A későbbiekben készítettünk a Hajózási Szabályzat vizsgáira felkészítő tananyagot CD
formátumban, amelyet később lényegesen korszerűbb internetes szolgáltatásra váltottunk
megalapítva társunkkal a HA5ABE Bt-vel a Tesztvizsga.hu cégcsoportot. Ez a
szolgáltatásunk is jelentős fejlődésen ment át, amely e honlapon jól nyomon követhető.

Szakkönyveinket elsősorban a hivatásos hajósok számára készítettük, amely sorában
megemlíthetők a következők (egy-egy oldallal bemutatva). A könyvek a cég tulajdonosain
kívül több kiváló szakember munkáját is tartalmazzák, így Dr. Vass Ödön, Horváth József,
Szabó Gyula.
Hajóvezetéstan – hivatásos és szolgálati célú kishajó-vezetőknek

Hajóvezetéstan – nagyhajók vezetőinek négy kötetben

Hajóvezetéstan IV. – benne a radarhajózás, a RIS és a rádiózás ismeretei

Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia (hivatásos és kedvtelési hajósoknak)

A hajók elmélete, szerkezete és építése

A hajózási jog

A belvízi hajózási rádiótelefon alkalmazásának ismeretei

A hajós szakmai könyvek mellett a hajózás vezetői funkcióinak betöltésére, ezért hajózási
üzemeltetési vezető vizsgára készülők (minden szintje) számára készítettünk
tananyagokat (kishajót, nagyhajót, kompot, úszómunkagépet, belföldön és/vagy külföldön
üzemeltető leendő vezetők felkészüléséhez).

Szakkönyveinket és internetes szolgáltatásunkat számos képző szerv alkalmazza, így pl.
az állami hajós képzésben, a Hajós Akadémián, kedvtelési célú képzést folytató
szervezetek, valamint sokan használják ezeket egyéni felkészülésük támogatására.

