
 

VILLOX-VS 
FELNŐTTKÉPZÉSI, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000338/2014 
 
Székhely, levelezési cím: 1239 Budapest, Ócsai út 6. 
Telephely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. 
Tel: 06-20-415-7793; 06-20-341-4930 
E-mail: villox@villox.hu; varro@villox.hu    | Honlap: www.villox.hu 

  
 

Tisztelt Partnerünk! 
Kedves Jelentkező! 
 

Ha Önnek egy éven belül jár le az arcképes gázszerelői igazolványának érvényessége, 
újítsa meg most újabb 5 évre jogosultságát. Min őségi szolgáltatásunkkal megbízhatóan 
állunk a gázszerelők rendelkezésére. 

A Gáziparosok Országos Egyesülete (GOE), 
a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) összefogásával 

és a Weishaupt Hőtechnikai Kft. szakmai ajánlásával 

20 órás (2 napos) 

 
szervezünk az alábbi időpontban 

2017. január 09 - 10. (hétfő - kedd) 
 

Jelentkezési határidő: 2017. január 4. 
 
Vizsganap: 2017. január 10. 

 

A továbbképzés helyszíne: 
Weishaupt Hőtechnikai Kft. 
2051 Biatorbágy, Budai utca 6.  
 
A továbbképzés időbeli ütemezése: 
2017. január 09. (hétfő) reggel 9.00 órától - 16.00 óráig 
2017. január 10. (kedd) reggel 9.00 órától - 16.00 óráig 
 
Amennyiben elméleti és gyakorlati ismeretekben gazdag továbbképzésünkön részt kíván venni, akkor 
kérjük, a fenti jelentkezési határidőt betartva jelentkezési lapját a csoportbeosztás miatt mihamarabb 
visszaküldeni szíveskedjen! 
 

A továbbképzés elvégzéséről 
a VILLOX-VS Feln őttképzési, Vállalkozásfejlesztési Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. 

névre szóló tanúsítványt állít ki, melynek birtokában 1 éven belül 
újabb 5 évre meghosszabbíthatja gázszerelői igazolványát! 

Gázszerelői engedély  
meghosszabbításához szükséges 

továbbképzést 

 

MSZ EN ISO 9001:2009 



 
A továbbképzésre való regisztrálás feltétele a mellékelten csatolt 

jelentkezési lap hiánytalanul kitöltött visszaküldése 
e-mailen a villox@villox.hu címre, vagy faxon a 06-1-283-3208-as számra. 

 

A regisztráció a visszaérkezett jelentkezések sorrendjében történik! 
 

A továbbképzés minimum 10 fő és maximum 25 fő részvételével kerül megrendezésre! 
 

 

Továbbképzés és jegyzet díja: 27.400,- Ft + Áfa 
Vizsgadíj: 4.000,- Ft + Áfa 

 

A 2016-os évben 5 éves GOE tagsággal rendelkezőknek vizsgadíjat nem számítunk fel! 
 

 

A továbbképzés főbb témacsoportjai: 

� a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, 

� az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga. 
 

A továbbképzés részletes képzési programjának összeállításánál a szakma elismert szakértői 
figyelembe vették a gázipari szakmában felmerülő szakmai igényeket, követelményeket, 
aktualitásokat és újdonságokat, melyek hangsúlyosan kerültek beépítésre a képzési programba! 
A továbbképzésen oktató személyek magasan képzett, szakmájukban elismert és gyakorló 
szakértők, mely egyben garanciát nyújt a továbbképzés minőségét és tartalmát illetően is! 
 
A visszaküldött jelentkezési lapja alapján a továbbképzés indulása előtti héten még külön írásos 
értesítést küldünk a képzéshez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókról! 

 
A VILLOX-VS Kft. törekszik az egyes ágazatokban folytatott tevékenységükön keresztül ismert és elismert 
vállalkozásokkal szoros munkakapcsolatokat kiépíteni, hogy a szakmai ismeretek terjesztése minél 
szélesebb körben, és a leghatékonyabb módon valósulhasson meg. 
 
Kérjük, ha ismer olyan gázszerelő kollégát, akinek az arcképes gázszerelői igazolványa 
a közeljövőben (egy éven belül) jár le, és annak megújítását tervezi juttassa el hozzá is ezt a 
tájékoztatót! 
 

 A nyilvántartásba történő felvétellel egyidejűleg a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatal  
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztálya állítja ki  
az arcképes gázszerelői igazolványt, mely személyhez fűződő jogosultságot biztosít a tevékenység végzésére.  
 Az igazolvány érvényességi időtartama 5 év, mely meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele,  
hogy a gázszerelő az érvényesség lejárta napjáig, a jogszabály által előírt továbbképzésen részt vegyen.  
A tevékenység végzésére csak az a gázszerelő jogosult, aki érvényes arcképes gázszerelői igazolvánnyal rendelkezik,  
és azt meg is kapta a területileg illetékes Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki 
Biztonsági Osztályától, - ezáltal szerepel a gázszerelők közhitelű nyilvántartásában. A nyilvántartásba vett gázszerelők által 
végezhető tevékenységek felsorolását a gázszerelői igazolvány tartalmazza! 

 
A jelentkezéssel és a további részletekkel kapcsolatosan kérjük, hogy keresse  
Pap Julianna titkárságvezetőt a 06-20-341-4930-as irodai mobiltelefonszámon vagy  
a 06-1-312-5042-es telefonszámon, illetve a villox@villox.hu e-mail címen. 
 


