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Kedves  Tagvállalati Vezető! 

Kedves Kapcsolattartó! 

 

 
Örömmel vettük jelentkezéseteket a TávHősök Vidalára, a III. Távfűtésszerelő versenyre! 

 

A verseny előkészítése az utolsó szakaszához érkezett, mi pedig a legjobb tudásunk szerint 

szeretnénk benneteket felkészíteni a megmérettetésre!  

Engedjétek meg, hogy az alábbikban néhány fontos, a versennyel és szervezéssel kapcsolatos 

információt megosszunk veletek. 

 

A versennyel összefügő információk:  

• Az elméleti verseny helyszíne Kecskemét belvárosában az Aranyhomok Business 

Wellness Hotel (6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.) lesz, amely egyúttal a Konferencia 

helyszínét és a versenyző csapatok étkezési- és szálláshelyét is biztosítja. 

A csapatok egy-egy csukott és zárható kistehergépkocsijának parkolása ugyanitt 

megoldott. 

További gépjárművek parkolása a közeli Malom Központ (6000 Kecskemét, Korona u. 

2.) parkolóházában történhet. A parkolóházban behajtáskor kapott parkolókártyát, az 

Aranyhomok Hotel recepcióján érvényesítjük távozáskor. A parkolás így ingyenes. 

• Az elméleti feladatok a gyakorlatban elvárt szakmai előírások, vonatkozó jogszabályok, 

munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, minőségirányítási előírások 

témaköréből származnak. Külön felkészítő kiadvány erre vonatkozóan nem kerül 

kiadásra.  

• A verseny gyakorlati szakasza a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 

Akadémia krt. 4. szám alatti központi telephelyén zajlik, ahol rendezvénysátrakban 

biztosítjuk a gyakorlati versenyhez szükséges munkahelyeket. A munkahelyek 

rendelkeznek a versenyfeladatok teljesítéséhez szükséges minden alapvető 

infrastruktúrával, eszközellátással.  

• A gyakorlati feladatok - a Versenyfelhívással összhangban - 2019-ben épületgépészeti 

szerelési/javítási munkákra irányulnak. Az alapvetően alkalmazható technológiák: 

lánghegesztés, acélcsöves szerelés préskötéssel, PP-R műanyagcsöves szerelés,  
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továbbá szerelvényezés. A gyakorlati feladathoz dokumentációs és mérési- diagnosztikai 

jellegű feladatelemek is kapcsolódnak.  

• Levelünkhöz mellékeljük a csapatoktól a versenyen elvárt saját szerszámok és egyéni 

védőeszközök jegyzékét, továbbá a Szervezők által helyben biztosított szerszámok, 

eszközök felsorolását.  

• A verseny során tűzveszélyes tevékenységre (hegesztés) is sor kerül, ezért kérjük, hogy 

az eredeti és érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokat a versenyzők hozzák 

magukkal a helyszínre. (A gyakorlati feladat teljesítése során legalább 1 csapattagnak 

rendelkeznie kell érvényes, I. kategóriájú tűzvédelmi szakvizsgával, ennek hiányában 

hegesztési munka nem végezhető!) 

• Mellékeljük továbbá a Versenyszabályzatot, amely a verseny menetével, tartalmával, 

értékelésével, díjazásával kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza, és a verseny 

lebonyolítása során minden résztvevő számára irányadó, kötelező érvényű. 

 

Javasoljuk, hogy a Versenyszabályzatot alaposan tanulmányozzátok át annak érdekében, 

hogy a legjobb teljesítményt tudjátok nyújtani! 

 

A szervezéssel, az értékeléssel és a kommunikációval kapcsolatos információk:  

• A csapatok teljesítményét a 2019. évi versenyen is pályabírók és a zsűri értékeli. Az 

elmúlt 2 évben minden csapatot 1-1 pályabíró felügyelt és értékelt. A minél objektívebb 

értékelés céljából az idén egy 3 fős pályabíró bizottság minősíti az összes csapat 

teljesítését. E bizottság munkáját szakterületi pályabírók segítik, akik egy-egy kiemelt 

szakterületre koncentrálva (pótanyag kezelés, teljesítés zárás, varratvizsgálat, 

nyomáspróba) az összes csapatot értékelik és adják át ennek eredményét a pályabíró 

bizottságnak és a zsűrinek. 

A pályabírók felét a házigazda KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. biztosítja, 

míg a másik felét a a feladatokat kidolgozó feladatszerkesztő munkabizottság tagjai 

alkotják. 

További tagvállalati pályabíró delegálásokra tehát az idén nem lesz szükség! 

• A versenyen a csapatokat ismét kiemelt figyelem kíséri majd, mind az érdeklődők, mind 

az általunk delegált filmes és fotós stáb részéről. Annak érdekében, hogy erre a kiemelt 

figyelemre megfelelően fel tudjanak a csapatok készülni, kérjük, hogy minden csapat 

jelölje ki a csapatuk kapitányát, akivel kolléganőnk, Nagy Edit, a MaTáSzSz energetikai 

és műszaki ügyekért felelős projektvezetője egyeztetni tudja a nap történéseit. 
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• A csapatkapitányokkal Edit,  a regisztrációkor egy rövid megbeszélést tart, ahol 

részletes tájékoztatást ad a nap eseményeiről, kimelt pontjairól, a csapatok egyes 

programokon való részvételének koreográfiájáról. Ezen a megbeszélésen számítunk 

minden csapat kapitányára!  

 

• A MaTáSzSZ Facebook oldalán folyamatosan kommunikálunk a versenyről és a 

konferenciáról is. Kövessétek figyelemmel a posztokat! 

 

Amennyiben a megküldött anyagok tartalmával illetve a versennyel, a kommunikációval 

kapcsolatban kérdésetek lenne, keressetek bennünket bizalommal elérhetőségeinken! 

 

Jelen levelünk mellékleteit a MaTáSzSz honlapján is - október elsejét követően - megtaláljátok.  

 

Sikeres felkészülést, izgalmas és eredményes verseny kívánunk Nektek! 

 

 
Budapest, 2019. szeptember  27 . 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Pájer Sándor 
TávHősök Viadala 2019 Szakmai vezető 
 
Mellékletek 

Szerszám és védőeszköz jegyzék 
Versenyszabályzat 2019 

 


