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Tisztelt Címzett! 

 

Az elmúlt három évtized gyakorlatához hasonlóan a BME Nukleáris Technikai Intézete 

az idén újra meghirdeti a reaktortechnikai szakirányú továbbképzést (korábban: szakmérnöki 

posztgraduális képzést), amelyet az atomenergetika ma vezető pozícióban dolgozó 

szakembereinek nagy része a korábbiakban elvégzett. A most induló négy féléves tanfolyam 

mind tartalmában, mind szemléletmódjában megújulva igazodik a jelenlegi és várható 

igényekhez, többek között az új paksi blokkok létesítése kapcsán felmerülő feladatokhoz. A 

tematikailag modernizált és gyakorlatorientáltabbá tett képzést az új szabályozásnak 

megfelelően két változatban hirdetjük meg:  

 legalább alapképzésben szerzett gépészmérnöki, energetikai mérnöki, 

villamosmérnöki, mérnök-informatikusi, vegyészmérnöki, vagy környezetmérnöki, 

vagy ezeknek megfeleltethető korábbi végzettségűek részére a „Reaktortechnikai 

szakmérnök szakirányú továbbképzést”;  

 legalább alapképzésben szerzett fizikus, vegyész, vagy ezeknek megfeleltethető 

korábbi végzettségűek részére a „Reaktortechnikai szakember szakirányú 

továbbképzést”.  

A tanfolyamot 2019 szeptemberétől (a 2019/2020-as tanév őszi félévében) kívánjuk 

elindítani. Mellékelten küldjük a tanfolyami tájékoztatót, a részletes tantervet és a 

jelentkezési lapot. Részletesebb információként mellékeljük a tanfolyamon oktatott 

tantárgyak tematikus leírását is. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a fentebb jelzett tartalmi 

aktualizálásnak megfelelően a korábbi tanfolyamokhoz képest több helyen módosítottuk a 

tantárgyak tematikáját annak érdekében, hogy az üzemidő-hosszabbítás és az új blokkok 

létesítésének speciális kérdéseit (élettartam-gazdálkodás, öregedés-kezelés, atomerőművek 

felépítése) bemutathassuk a hallgatóinknak. 

Amennyiben Önöknek ilyen szakképzettségű munkatársakra lenne szükségük, 

feltétlenül javasoljuk számukra a tanfolyam elvégzését. Az érdeklődők a mellékelt 

jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhetnek a BME Természettudományi Kar (BME TTK) 

Dékáni Hivatalánál (előadó: Vida Mária, tel: 463-1919, fax: 463-3560). A kitöltött és aláírt 

jelentkezési lapot, valamint a szükséges mellékleteket szkennelve elektronikus úton küldjék 

el a vidamari(at)ttdh.bme.hu címre. Emellett a jelentkezést a BME Központi Tanulmányi 

Hivatal honlapján, az Űrlapok menüpont, A Természettudományi Kar szakirányú 

továbbképzéseire szóló felvételi kérelem (https://www.kth.bme.hu/urlap/248) címen is meg 

kell tenniük. 

A tanfolyamra való jelentkezés határideje 2019. augusztus 1. 
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Szükség esetén további információ a BME TTK Nukleáris Technikai Intézetétől,  

Dr. Balla Márta tudományos munkatárstól kapható (tel: 463-1985, e-mail: 

balla@reak.bme.hu). Az érdekelteket 2019. augusztus 20-ig értesítjük a jelentkezés 

elfogadásáról, és tájékoztatjuk őket a beiratkozás pontos időpontjáról és körülményeiről.  

A tanfolyami tájékoztatók és a jelentkezési lap a BME NTI honlapjáról letölthetők: 

http://www.reak.bme.hu/szakmernoki 

 

Budapest, 2019. május 10. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 Dr. Czifrus Szabolcs 

 a BME NTI igazgatója 

 

Mellékletek: 

Jelentkezési lap 

Képzési tájékoztató 

Tárgyleírások 
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