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„Kazánbiztos alapképzés”
Hallgatói tájékoztató
A továbbképzés időpontja: 2022. október 3-7.
Az órarendet előzetesen megküldjük.
Az előadások többségét jelenléti oktatás keretében tervezzük lebonyolítani.
Távoktatás (live online) esetében MS Teams felületet használjuk. A felület használatával
kapcsolatos alaptudnivalókat és technikai szükségletet megküldjük.
A képzés minden nap 9.00 órakor kezdődik és 16.45 órakor fejeződik be, 10 perces óraközi
szünetekkel és 30 perces ebédszünettel.
A jelenléti oktatás helyszínei:
•

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K. épület, I. emelet 72. terem.
(Budapest XI. kerület, Műegyetem rakpart 3.). Megközelíthető: 4-es vagy 6-os
villamos Petőfi híd budai hídfő megállótól, M4 metró Gellért tér megállótól.

•

Október 6., csütörtök: MÁV Istvántelek illetve a Magyar Vasúttörténeti Park.

Szakmai nap (szerda):
•

Találkozás 8.45 órakor: MÁV Istvántelek vasútállomás (Budapest IV. kerület, Elem
u. 5-7.). Az utazás a helyszínre egyénileg történik.

•

A szakmai nap második helyszíne a Magyar Vasúttörténeti Park (Budapest XIV.
kerület, Tatai u. 95.). A közlekedéshez kérjük az autóval érkezők segítségét.

•

A Hallgatók a Magyar Vasúttörténeti Parkban kapnak ebédet.

•

A hazautazás egyénileg történik.

Digitális tananyagok:
•

A „Biztonsági kultúra” tananyag előadásai és az ellenőrző kérdések megválaszolása
online, a KTD Kft honlapján keresztül érhetők el. A tananyag megtekintése, és az
ellenőrző kérdésekre a válaszolás kötelező, a vizsgára bocsáthatóság feltétele! A
digitális tananyag az Ön számára 2022.október 06. (csütörtök) 20 óráig érhető el.

•

A „Biztonságkritikus kommunikáció” tananyag előadásai és az ellenőrző kérdések
megválaszolása online, a KTD Kft honlapján keresztül érhetők el. A tananyag
megtekintése, és az ellenőrző kérdésekre a válaszolás kötelező, a vizsgára
bocsáthatóság feltétele! A digitális tananyag az Ön számára 2022.október 06.
(csütörtök) 20 óráig érhető el.

•

Az „Alapfogalmak”, „A kazánok és nyomástartó edények a hőtan, fémtan és
mechanika oldaláról” és a „Gőzmozdonyok kazánjainak szerkezete” előadások
online, a KTD Kft honlapján keresztül érhetők el. A tananyag megtekintése kötelező.
E témakörök ellenőrző kérdései a vizsgasorban lesznek. A digitális tananyagok az
Ön számára 2022.október 06. (csütörtök) 20 óráig érhetők el.

•

A digitális tananyagokhoz a belépési adatokat személyre szabottan a KTD biztosítja
és küldi meg. Technikai, hozzáférési probléma esetén kérjük abonyia@ktdkft.hu
email címre küldje meg hibabejelentést tartalmazó üzenetét.

•

A tananyagok, az előadás-vázlatok, a képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai
ismeretanyagok a www.ktdkft.hu honlapon, a képzésen belüli „Tudástárban” érhetők
el. A továbbképzés ismeretanyagaihoz a kapott személyes belépési adatokkal tud
hozzáférni. Kérjük ezek előzetes letöltését, áttanulmányozását!

A vizsga pénteken 13.40 órakor kezdődik. Az eredmények kihirdetése után történik a
vizsgaigazolások kiadása.
A „Meghatalmazások” pénteken kerülnek aláírásra.
Az igazolások kiadása pénteken történik.
Ebédről a csütörtöki és a pénteki napon gondoskodunk (ebéd: 2 db szendvics, 0,5 l
ásványvíz). Kérjük, a nap további étkezéseiről gondoskodjon! Élelmiszer bolt az Egry József
utca – Karinthy Frigyes út sarkán található. BME menza a Stoczek utcában található.
A parkolást a BME-n belül nem tudjuk biztosítani, a „K” épület előtt (Műegyetem rakpart)
pedig fizetős!
A www.ktdkft.hu honlapon tájékozódhat további képzéseinkről is.
Az oktatás napokon „jelenléti ív” kerül vezetésre. A képzés elméleti részéről maximum 20
% távollét engedélyezett, a gyakorlati képzésen és a kontaktórás képzésen a részvétel
kötelező. A munkáltató vagy orvos által igazolt hiányzás egyedi elbírálás alá esik. Az
elbírálás eredményeként a képzésen való részvételt meg kell ismételni, vagy az órákat
konzultációval kell pótolni.

