
VILLOX-VS 
FELNŐTTKÉPZÉSI, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000338/2014 

JELENTKEZÉSI LAP 

A BEISKOLÁZÁS TÁRGYA 

Tanfolyam / Szakképesítés megnevezése: 

Műanyaghegeszt ő tanfolyam és felkészítés 

Jelentkezem:  

�  a 2 hetes komplex tanfolyamra vagy,  

�  a csőrendszerek hegesztése modulra �  a lemezhegesztés modulra 

�  a 3 napos felkészítésre �  csak vizsgára 

Műanyaghegesztők aranykönyve c. könyvet:                                            kérek �              nem kérek �  

Beütő szerszámot:                                                                                     kérek �               nem kérek �  

Szállást:                                                                                                     kérek �               nem kérek �  

Előzetes tudásszint felmérést:      kérek �   nem kérek �  
Képzési szükségletek felmérését, képzési tanácsadást:                           kérek �  nem kérek �  

A JELENTKEZŐ SZEMÉLYI ADATAI 

Név: …………………………………………………………….. Leánykori név: ……………………………..……….…………….. 

Születési hely: ……............................................................ Születési id ő: � � � � év  � � hó  � � nap  

Anyja neve: …………………………………………..……...... Személyi igazolvány száma: ……………………………….…… 

Lakcím:  � � � �  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonszám: …………………………………...…………….. 

 
E-mail: ……………………………………………………..………... 

Legmagasabb iskolai végzettsége: (288/2009. (XII. 15.) korm. rendelet miatt szükséges adat!) 

�  Általános iskola �  Szakiskola �  Szakmunkásképző �  Gimnázium 

�  Szakközépiskola �  Technikum �  Főiskola �  Egyetem 

A KÖLTSÉGVISELŐ (VÁLLALKOZÁS) ADATAI 

Megnevezése:   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Címe:  � � � � ……………………………………………………………………………………..……………………… 

Telefonszáma:  ………………………………………………   E-mail: …………………………………………..…..………… 

Fax:  ………………………………………………   Adószáma: ………………………………………………………… 

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül. A megrendelést visszamondani 
csak meghatározott körülmények között lehet. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, hitelességüket aláírásommal igazolom. 

Hozzájárulok, hogy a VILLOX-VS Kft. a regisztrációs lapon kért adataimat tárolja, és azokat a későbbiek során 
tájékoztatásra, továbbképzések hirdetéséhez felhasználja. 

Dátum: 2017. ……………………… 
 …………………………..…………
 Aláírás 

 

MSZ EN ISO 9001:2009 



       Visszaküldendő faxon / e-mailen: fax: +36-1-283-3208 e-mail: villox@villox.hu   2. 

JELENTKEZÉSI LAP 
Műanyaghegesztő tanfolyam és felkészítés 

VILLOX-VÖRSAS Oktató Központ  

JELENTKEZ Ő NEVE:  

HEGESZTŐ AZONOSÍTÓ (BEÜTŐSZÁM):  

KÍVÁNT ALKALMAZÁSI TERÜLET:  

15/2012. NGM közlemény szerint választható eljárások vizsgadíja 24.000,-Ft + Áfa/fő/eljárás:  
(kérjük a kívánt eljárást X-el jelölni!) 

Az MHtE min ősítési díj 22.500,-Ft + Áfa/fő/eljárás! 

10110 PE hevítőelemes tokos kézi (32) Érvényességi tartomány: 16 ≤ DN ≤ 63 � 

10120 PE hevítőelemes tokos gépesített (63) Érvényességi tartomány: 63 ≤ DN ≤ 125 � 

10210 PE hevítőelemes nyeregidom kézi (160/32) Érvényességi tartomány: 16 ≤ DN ≤ 63 (leágazó méret) � 

10220 PE hevítőelemes nyeregidom gépesített (160/63) Érvényességi tartomány: 63 ≤ DN ≤ 125 (leágazó méret) � 

10320 PE hevítőelemes tompa gépesített (160) Érvényességi tartomány: 90 ≤ DN ≤ 315 � 

*10320 PE hevítőelemes tompa gépesített (400) Érvényességi tartomány: DN > 315 � 

*20122 PE fűtőszálas tokos gépesített (160) Érvényességi tartomány: méretkorlátozás nélkül � 

20222 PE fűtőszálas nyeregidom gépesített (63/32) Érvényességi tartomány: méretkorlátozás nélkül � 

MSZEN 13067 szerint választható eljárások vizsgadíja 40.000,-Ft + Áfa/fő/eljárás:  
(kérjük a kívánt eljárást X-el jelölni!) 

Az MHtE min ősítési díj 22.500,-Ft + Áfa/fő/eljárás! 

2.4 PP hevítőelemes tompa Érvényességi tartomány: en≥3   dn≤315 � 

*2.5 PP hevítőelemes tompa Érvényességi tartomány: dn > 315 � 

2.6 PP hevítőelemes tokos Érvényességi tartomány: minden dn � 

2.7 PP fűtőszálas tokos Érvényességi tartomány: minden dn � 

3.4 PE hevítőelemes tompa Érvényességi tartomány: dn ≤ 315 � 

*3.5 PE hevítőelemes tompa Érvényességi tartomány: dn > 315 � 

3.6 PE fűtőszálas tokos Érvényességi tartomány: dn ≤ 315 � 

*3.7 PE fűtőszálas tokos Érvényességi tartomány: dn > 315 � 

3.8 PE fűtőszálas nyereg Érvényességi tartomány: minden dn � 

3.9 PE hevítőelemes tokos Érvényességi tartomány: minden dn � 

*4.3 PVDF hevítőelemes tompa Érvényességi tartomány: minden dn   en ≥ 1,9 � 

*4.4 PVDF hevítőelemes tokos Érvényességi tartomány: minden dn � 

2.1 PP forrógázas gyorsfúvókás Érvényességi tartomány: minden en lemez � 

2.2 PP folyamatos extruziós Érvényességi tartomány: en ≥ 3,0 lemez � 

2.3 PP hevítőelemes tompa Érvényességi tartomány: en ≥ 3,0 lemez � 

3.1 PE forrógázas gyorsfúvókás Érvényességi tartomány: minden en lemez � 

3.2 PE folyamatos extruziós Érvényességi tartomány: en ≥ 3,0 lemez � 

3.3 PE hevítőelemes tompa Érvényességi tartomány: en ≥ 3,0 lemez � 

*4.1 PVDF forrógázas gyorsfúvókás Érvényességi tartomány: en ≥ 2,0 lemez � 

7.4 PE villamos hevítőékes Érvényességi tartomány: 1 ≤ en ≥ 5,0 lemez � 

7.5 PE extrúziós kézi Érvényességi tartomány: 1 ≤ en ≥ 5,0 lemez � 

*A 15/2012. NGM közlemény és az MSZ EN 13067-es csillaggal jelölt eljárásoknál  
a vizsga pontos díja előzetes egyeztetést igényel a laborvizsgálat és az ezen eljárásokhoz szükséges  

speciális anyagfelhasználás miatt! 
 


