
 

         
           Napelemszerelő - képzés 2020. szeptember 8. 

  Tanuljon az iparág szakértőitől! 

Az EU-Solar Zrt. mint államilag engedélyezett Felnőttképző intézmény  
2020. szeptember 8-án indítja következő, országosan egyedülálló képzését: 

Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója 
     elnevezésű, 96 órás, engedélyezett képzés villanyszerelők számára  

Részletes tájékoztató, tematika és regisztrációs felület IDE kattintva érhető el. 

             Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 15. 
(A korlátozott számú férőhelyet a regisztráció beérkezési dátumának sorrendjében töltjük fel, ezért a létszámkeret 
felett beérkező jelentkezők csak a soron következő képzésre juthatnak be.) 

Magyarországon is hódít a napelemes rendszer, egyre többen választják a megújuló 
energia hasznosításának ezen formáját háztartásuk energiaigényének fedezésére, 
azaz rendszerük segítségével maguknak állítják elő az áramot.  
A számos támogatásnak, pályázatnak köszönhetően most az is napelemes 
rendszerhez juthat, akinek nincs milliós megtakarítása, így ugrásszerűen 
megtöbbszöröződött a megrendelések száma. 

Robbant a napelemes piac, jellemző tendencia, hogy a beruházók a 
villanyszerelési munkák megrendelésekor kapcsoltan kérik a napelemes 
rendszer kiépítését is. 
Villanyszerelő vállalkozások számára a profilbővítéshez csak a speciális 
szakmai végzettség hiányzik, hisz a szükséges infrastruktúrával, jogosultsággal már 
rendelkeznek (dolgozók, gépkocsi, szerszámok). 

https://edu-solar.hu/kis-teljesitmenyu-szolar-villamos-eromuvek-telepitoje-karbantartoja/?utm_source=meevet&utm_medium=villszer
https://edu-solar.hu/kis-teljesitmenyu-szolar-villamos-eromuvek-telepitoje-karbantartoja/?utm_source=meevet&utm_medium=villszer


A napelemszerelés alapvetően a villamos szakma egy különleges ágazata: 
veszélyes munka, melyet gyakorolni, tanulni kell, a hozzá nem értés súlyos 
következményekkel járhat. 
Óriási az igény olyan szakemberekre, akik rendelkeznek a napelemes rendszerek 
megfelelő minőségben való telepítéséhez szükséges szakmai tudással és 
végzettséggel.  
Ezt a tudást, ismeretanyagot megszerezheti szeptemberben induló képzésünkön, s 
novembertől már szolár rendszerek telepítési munkálatai révén is növelheti 
bevételeit! 

Jelentkezzen, ha: 
• mielőbb kiaknázná a dinamikusan fejlődő iparág nyújtotta lehetőséget, 
• ha már végzett napelemrendszer kivitelezést, s megbízója kéri Öntől a szakmai 

végzettségét igazoló tanúsítványt 
• ha szeretné tevékenységét kiváló minőségben végezni, hogy a jövőben is Önhöz 

forduljanak a megrendelők! 

Amit kínálunk: 
o Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás a legfrissebb szakmai, 

jogszabályi, szabványi környezetben. 
o Oktatóink villamosmérnöki végzettséggel, évtizedes oktatói és szolár szakmai 

gyakorlattal rendelkező szakemberek. 
o Online tananyagbázis (tankönyvek, prezentációk, képzési napok 

videófelvételei, segédletek, jegyzetek, stb.) 
o Rendszeres tudásellenőrzés, online tesztprogramok gyakorláshoz 
o Ingyenes büféellátás 
o Korszerűen felszerelt tanterem 
o Páratlan tárgyieszköz-feltételrendszer (demotetők, inverterek, napelemek, 

tartószerkezetek, szerszámok, demonstrációs mérőfal, mérőműszerek, 
zuhanásbiztonság, munkavédelem, stb.) 

o Továbbképzési lehetőség (Growatt szervizpartner) 
o Plusz éles gyakorlati lehetőség, munkalehetőség 

Részletek és végzett hallgatóink véleményei: www.edu-solar.hu 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

Petréné Kárpáti Hortenzia 
Felnőttképzési szakmai vezető 
EU-Solar Zrt. 
+36 20 467 3333 
oktatas@eu-solar.hu 
www.edu-solar.hu 
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