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FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Nyilvántartási szám B/2020/007821 

 

A képzést szervező vállalja, hogy a következőkben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 

képzést nyújt a Képzésben Résztvevő részére: 

 

KORSZERŰ VILÁGÍTÁSOK SZERELÉSE TANFOLYAM 

 
 
A képzés célja: 

A leggondosabb tervezés és kivitelezés esetén is még mindig meglepetést tud okozni a LED. A 
tervezők és a kivitelezők is rácsodálkoznak az ilyen lámpákkal megvalósuló világítások sajátságos 

igényeire, egyedi követelményeire. A minél sikeresebb együttműködésük érdekében szeretnénk 

átadni tapasztalatunkat számtalan megvalósult installáció példáján keresztül. 

Célcsoport:  

Elsősorban villanyszerelők, karbantartók 
 

Jelentkezés feltételei:  

Feleljen meg a gyakorlati idő tekintetében a MEE VTT követelményeinek. 
A képzéshez ajánlott gyakorlati idő: 

- villanyszerelő szakmunkás szakképesítés, 1 éves szakmai gyakorlattal, vagy 
- villamosgép- és berendezés technikus vagy elektrotechnikai technikus szakképzettség, 1 éves 

szakmai gyakorlattal, vagy 

- villanyszerelő mester szakképesítés vagy 
- erősáramú villamosmérnök, üzemmérnök 

Fenti gyakorlati idők meglétét a megküldött "Nyilatkozaton"-on aláírásukkal igazolják a 
jelentkezők. 

 

A képzést szervező vállalja: 

- a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását 

- a képzési program és a vonatkozó jogszabályok szerinti személyi és tárgyi feltételek biztosítását 

- a szükséges nyilvántartások vezetését, a képzés dokumentálását, irattárazását a jogszabályokban 

előírtak szerint 

 

A résztvevő vállalja, hogy: 

- villamosipari végzettségre vonatkozó bizonyítványt beszerzi * 

- tandíj fizetési kötelezettségeinek jelen szerződésben megszabott módon és időben eleget tesz 

- az előírt tanulmányi kötelezettségeit teljesíti, aktívan részt vesz a képzésen  

* A részvételnek nem féltetele a végzettség, de ajánlott! A képzés végével ebben az esetben a Tanúsítányt nem áll módunkban 

kiadni. 

 

Képzés időtartama: 

1 oktatási nap – 8 óra – 09:00 – 16:00 

A képzés díja: 

30.000 + ÁFA Ft/fő. (VTT / VET / MEE tagoknak 10% kedvezmény) 

A képzési díj megfizetésének módja: 

Képző által a képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján átutalással a képzés első napjáig  
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Képzésen való részvétel igazolásának módja: 

Jelenléti ív 

A képzés zárása: 

A program zárásának feltétele: a képzésen való részvétel 

A program zárásának módja: záróteszt sikeres teljesítése 

A záróteszt rendje: írásbeli teszt 

A záróteszt minősítési szintjei: megfelelt, nem felelt meg 

Sikertelen teljesítés következménye: a záróteszt megismétlése 

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum:  

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszeréből kiállított Tanúsítvány 

A képzés elvégzését igazoló irat kiadásának feltétele: 

Eredményes záróteszt 

 

A résztvevő szerződésszegésének következményei: 

A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén 

az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből való kizárást 

eredményezheti. 

A képzésen való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem 

kötelezett. 

 

A felnőttképző szerződésszegésének következményei: 

Amennyiben a képzést szervező a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a 

képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható az előre befizetett képzési díj a 

befizető részére visszajár. 

 


