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FELNŐTT KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A képzést szervező vállalja, hogy a következőkben részletesen meghatározott feltételeknek 

megfelelő képzést nyújt a Képzésben Résztvevő részére: 

A képzés megnevezése: Regisztrált villanyszerelő képzés 

A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen bejegyzett vállalkozással, vagy legyen egy 

vállalkozás alkalmazottja, illetve feleljen meg a gyakorlati idő tekintetében is a MEE-VET 

követelményeinek. 

A képzéshez szükséges gyakorlati idő: 

• villanyszerelő szakmunkás szakképesítés, 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy 

• villamosgép- és berendezés technikus vagy elektrotechnikai technikus szakképzettség, 3 

éves szakmai gyakorlattal, vagy 

• villanyszerelő mester szakképesítés vagy 

• erősáramú villamosmérnök, üzemmérnök 3 év szakterületi gyakorlattal 

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

Etikai kódex elfogadása. 

 

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: 

- a képzés részvételi feltételei között előírt valamennyi okmányt és igazolást beszerzi 

- tandíj- és vizsgadíj-fizetési kötelezettségeinek jelen szerződésben megszabott módon és időben 

eleget tesz 

- az előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeit teljesíti, aktívan részt vesz a képzéseken és a 

vizsgákon 

A képzés óraszáma: 2 x 8 óra 

A képzés ütemezése: 2 x 8-16 óráig 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése: Regisztrált villanyszerelői 

kártya 

A képzés díja: vizsgadíjjal együtt: 35.433 + ÁFA Ft/fő. Pótvizsga díja: 10.000 + ÁFA Ft/fő 

A résztvevő képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: sikeres 

vizsga eredményes letétele, 80 pont elérése 
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A résztvevő szerződésszegésének következményei: 

- a megengedett hiányzás túllépése, vagy egyéb, a résztvevőnek felróható okból történő 

kimaradás esetén a tanfolyami résztvevő által befizetett összeg nem követelhető vissza 

- a vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv (MEE) utólagos 

díjvisszatérítésre nem kötelezett. 

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. 

 


