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Jelentkezési lap 

Világítástechnikai Szakreferens képzés 

Időpont: 2018. február 23., március 2. és március 9. 

Helyszín: Világítás Háza (1042 Budapest, Árpád út 67., 1. em.) 
 

Résztvevő neve:* Születési neve (ha eltérő): 

Születési helye, ideje:* Édesanyja neve:* 

Résztvevő telefonszáma:* Résztvevő e-mail címe:* 

Munkahelye: Résztvevő: 

 MEE tagja 

 MEE+VTT tagja is 

Tagsági száma: 

Számlázási név, cím:* 

Ügyintéző neve: Ügyintéző e-mail és/vagy telefonszáma: 

Postázási név, cím (ha a számlázásitól különböző): 

 kérem az 1 év díjmentes hozzáférést az 
aramkapocs.hu szolgáltatásaihoz és 
megjelentetést ajánlott villanyszerelők közt 

 kérem az aramkapocs.hu szolgáltatással 
párhuzamosan a megjelentetést a vilagitas.org 
oldalon a VTT ajánlott villanyszerelők közt 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

 

Kijelentem, hogy jelentkezni kívánok a „Világítástechnikai szakreferens” képzésre. Kijelentem, hogy 

gondoskodom a tanfolyami díj határidőben való átutalásáról  a MEE Világítástechnikai Társaság  

10300002-10551584-49020015 számlájára. Tudomásul veszem, hogy lemondási határidő után való 

lemondás vagy meg nem jelenés esetén a tanfolyami díj vissza nem téríthető. A jelentkezési lap 2. oldalán 

felsorolt „Jelentkezési feltételek”-et megismertem és elfogadom.  

 

Dátum: _______________________ 

 Aláírás: _______________________ 

2/1. oldal  



 
MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG 

 

MEE Világítástechnikai Társaság 

1042 Budapest, Árpád út 67. 
Telefon: 30/537 9897 

E-mail: vtt@vilagitas.org 
Honlap: www.vilagitas.org 

Jelentkezési feltételek 
Világítástechnikai Szakreferens képzés 

Időpont: 2018. február 23., március 2. és március 9. 

Helyszín: Világítás Háza (1042 Budapest, Árpád út 67., 1. em.) 
 

A részvételi díj tartalmazza  

 a képzésen való részvételt,  

 a délelőtti és délutáni előadások közti kávészüneteket,  

 a vizsga és az Világítástechnikai Szakreferens oklevél kiállításának költségeit,  

 1 év díjmentes hozzáférést az aramkapocs.hu szolgáltatásaihoz,  

 a képzést sikerrel végzettek megjelentetését az aramkapocs.hu oldalon ajánlott villanyszerelők közt 

Világítástechnikai Szakreferens minősítéssel,   

 a képzést sikerrel végzettek megjelentetését az aramkapocs.hu szolgáltatással párhuzamosan a 

vilagitas.org oldalon a Világítástechnikai Társaság ajánlott villanyszerelői közt. 

A képzés nyílt, a részvétel semmilyen végzettséghez vagy bizonyítványhoz nem kötött, ám az ajánlott 

villanyszerelők megjelentetéssel csak az arra jogosítottak élhetnek.  

A hatályos jogszabályok értemében csak akkor ajánlható a résztvevő villanyszerelői minőségében, ha a 

tevékenysége ellátásához szükséges közép vagy felsőfokú, villanyszerelői vagy erősáramú (vagy jelenleg is 

elismert, de korábban megszerzett egyes elektrotechnikai) végzettséget vagy képzettséget igazoló okirattal 

rendelkezik. Ez az Áramkapocs weboldalon (aramkapocs.hu) és/vagy a Világítástechnikai Társaság weboldalán 

(vilagitas.org) való "Világítástechnikai szakreferensként" ajánlott villanyszerelő szakemberek adatbázisába 

kerülés feltétele. 

Aki az ajánlott villanyszerelői adatbázisba kerülést igényli, a jogosítás alapjául szolgáló bizonyítványt, 

képzettséget vagy végzettséget igazoló okiratot másolatban (papír és elektronikus is lehet) a jelentkezéssel 

egyidejűleg, vagy a jelentkezési határidőig utólag kell benyújtania. 

A jelentkezési díjból kedvezmény Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) tagság esetén 5%, a MEE 

Világítástechnikai Társasága (MEE+VTT) tagság esetén 10%. A jelentkezést követően az esetleges 

kedvezményekkel csökkentett részvételi díjról számlát küldünk, melyet legkésőbb 2018.02.02-ig kérünk 

kiegyenlíteni. A tanfolyamon történő részvételre a résztvevő csak a kiegyenlített díj esetén jogosult. 

A VTT fenntartja a jogot, hogy alacsony létszám esetén a tanfolyami kurzust ne indítsa vagy egy későbbi 

időpontban indítsa, illetve túljelentkezés esetén más időpontban párhuzamos kurzust indítson. Az esetleges 

időpont változásról a VTT minden érintettel egyeztet. Amennyiben a résztvevőnek az új időpont nem felel meg, 

a VTT az esetlegesen már beérkezett részvételi díjat visszautalja.  

A VTT rendezvényein hang- és képfelvétel készülhet, a VTT erre vonatkozó nyilatkozatát a résztvevő a 

jelentkezéssel egyidejűleg a vilagitas.org oldalon megismerte és elfogadja. 

A részvétel lemondása csak írásban, legkésőbb 2018. február 12-ig lehetséges. Ennek elmulasztása esetén a 

jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. 
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