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TÁJÉKOZTATÓ 

A COMMSCOPE OKTATÁSI RENDSZERÉRŐL 

 

A CommScope fontosnak tartja, hogy partnerei, a tervezők és kivitelezők igazoltan naprakész ismeretekkel 

rendelkezzenek és a tervezést és kivitelezést felkészült szakemberek végezzék. Ennek érdekében számos 

különböző szintű oktatás áll rendelkezésre mind a NETCONNECT, mind a Systimax termékkörre 

vonatkozóan. Ezek az elméleti oktatások egységesen illeszkednek a CommScope Infrastructure Academy 

rendszerébe. 

 

Az oktatások https://www.commscopetraining.com/catalog oldalán találhatók és csak elektronikus úton 

vehetők igénybe. A tananyaghoz az ingyenes oktatások esetén egy regisztrációt követően, a térítéses 

kurzusokat pedig csak a díj kifizetését követően lehet hozzáférni. Az előadások on-line vagy a letöltést 

követően saját eszközön is megtekinthetők és ez egyben a vizsgák megkezdésének feltétele is. 

 

A kivitelezéshez, a kivitelezés műszaki színvonalának ellenőrzéséhez, a megfelelő szintű dokumentációk 

elkészítéséhez, a tervezéshez szükséges ismeretek elsajátítása mind a gyártó CommScope-nak, mind a 

kivitelezőnek fontos érdeke, de egyben ez az installációs partnerré válás egyik kitétele, ami viszont a 25 éves 

rendszergarancia programban való részvétel szigorú előfeltétele. 

Azok a vállalkozások, melyek szakembereik számára biztosítani kívánják ezt a szaktudást, azok számára 

alábbi táblázatban szereplő oktatásokat kell elvégezniük. 

 

Az oktatások és a vizsgák jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre, de több tananyagnál, egy nyelv-

választó gomb segítségével a kép alsó részében kiíratható a magyar szöveg, de véleményünk szerint csak a 

„Google fordító” színvonalán, tehát mindenkit óvatosságra intünk a hitelesség elfogadásával kapcsolatban. 

 

E rendszer zárt, minden jelentkezőnek a tananyagot egyénileg, kell elsajátítania és a vizsgákat is on-line kell 

letennie. 

 

A CommScope magyarországi képviselete az OMIKRON-nal együttműködve korábban maga végezte a 

sokrétű, komoly szakmai ismereteket nyújtó oktatásokat és a vizsgáztatást, de erre a jövőben nincs lehetőség, 

azonban felhasználva a korábban megszerzett tudást és tapasztalatot támogatni tudja szerződéses partnereit a 

kívánt szaktudás megszerzésében, illetve a szükséges vizsgák letételében. 

 

Tudjuk, sok partnerünknél gond a nyelvtudás, ezért igény esetén magyar nyelven nyújtunk szakmai segítséget 

a képzések elvégzéséhez és a vizsgák letételéhez. Megfelelő számú jelentkező esetén, kiscsoportos (6-8 fős) 

tantermi szakmai felkészítő tréningeket szervezünk, ahol segítséget nyújtunk az oktatási anyagok nyelvi és 

szakmai megértésében és kizárólag nyelvi segítséget nyújtunk a vizsga alatt is. 

 

Fontos tudni, hogy a megfelelő oktatásokon való részvétel és az elvárt mennyiségű vizsgák sikeres letétele 

szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy valamely cég olyan rendszert kivitelezzen, melyre a 

végfelhasználó 25 éves rendszergaranciát szeretne érvényesíteni. 

 

Ehhez a megfelelő számú és végzettségű szakember képzettségének igazolását követően lehet elindítani a 

CommScope-nál a nominációs eljárást. A gyártó további gazdasági, szakmai, szervezeti és cég adatokat kér 

elektronikus úton a pályázó cégtől és ezek alapján bírálja el a kérelmet. A feltételeket teljesítő, megfelelő 

paraméterekkel rendelkező pályázó vállalkozások, megkapják a „CommScope NETCONNECT Select 

Installation Partners” címet, felkerülnek a CommScope honlapjára és ezt követően vehetnek részt a 25 éves 

rendszergarancia programban. 

 

Az alábbiakban felsoroljuk a jelenleg elérhető CommScope NETCONNECT oktatásokat és röviden 

ismertetjük azok tartalmát. 

https://www.commscopetraining.com/catalog
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I. A CommScope NETCONNECT oktatási rendszerének elemei 

Az első részben az egymásra épülő, vizsgával végződő, oklevelet nyújtó elektronikus oktatási formákat 

ismertetjük. 

Oktatás címe Az oktatás tartalmának rövid leírása 

ACT I oktatás 

 

(Installing Premises 

Cabling Systema 

NETCONNECT 

ACT I  

kód: SP3801) 

A képzés, a magas minőségi követelményeknek eleget tevő CommScope 

NETCONNECT megoldások széles skáláját tekinti át, mind a réz, mind az optikai 

termékekre vonatkozóan, kiemelt figyelemmel a professzionális telepítési és végződtetési 

eljárásokra.  

A gyakorlati és a konkrét termékismereten felül, a képzés kitér a hálózatokra és a 

hálózattelepítésre vonatkozó szabványok ismertetésére is, valamint a kivitelezéssel 

kapcsolatos általános szakmai ismeretek átadására. 

Elsősorban kivitelezők számára ajánlott, vizsgával záródó tanfolyam. A sikeres vizsgát 

tett résztvevőket a CommScope regisztrálja és ACT I oklevéllel igazolja a tanfolyam 

sikeres elvégzését. 

A tanfolyam időtartama: 

Kb. 7,5 óra elméleti előadás, diákkal, angol nyelvű hanganyaggal. 

A tanfolyamhoz az előadásokon felül 0,5 óra videó anyag is megtekinthető. 

A tanfolyam és a vizsga díja: 

$195,-USD/alkalom/fő 

Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétléséhez, ismételten ki kell fizetni a tanfolyam 

és a vizsga díját. 

 

ACT II oktatás 

 

(Certifying 

Troubleshooting 

Premises Cabling 

Systems 

NETCONNECT 

ACT II 

kód: SP3802) 

Az elkészült hálózatok mérését, hitelesítését, a hibakeresést és dokumentálását bemutató, 

elméleti ismeretek átadására szolgáló tanfolyam. 

A vizsgával záródó tanfolyamon csak az érvényes ACT I tanfolyami oklevéllel 

rendelkező kivitelezők vehetnek részt. A sikeres vizsgát tett résztvevőket a CommScope 

regisztrálja és ACT II oklevéllel igazolja a tanfolyam elvégzését. 

A tanfolyam időtartama: 

Kb. 8 óra elméleti előadás, diákkal, angol nyelvű hanganyaggal. 

A tanfolyamhoz az előadásokon felül 2 óra videó anyag is megtekinthető. 

A tanfolyam és a vizsga díja: 

$95,-USD/alkalom/fő 

Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétléséhez, ismételten ki kell fizetni a tanfolyam 

és a vizsga díját. 

 

ACT III oktatás 

 

(Structured Cabling 

Infrastructure Design 

ACT III  

kód: SP3000) 

A kábelhálózatok tervezéséhez szükséges szabványok, valamint elméleti és gyakorlati 

mélyebb ismeretek átadására szolgáló tanfolyam. 

A vizsgával záródó tanfolyam hálózatok tervezésével foglalkozó tervezőknek ajánlott. A 

sikeres vizsgát tett résztvevőket a CommScope regisztrálja és ACT III oklevéllel igazolja 

a tanfolyam elvégzését. 

A tanfolyam időtartama: 

Kb. 12 óra elméleti előadás, diákkal, angol nyelvű hanganyaggal. 

A tanfolyam és a vizsga díja: 

$295,-USD/alkalom/fő 

Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétléséhez, ismételten ki kell fizetni a tanfolyam 

és a vizsga díját. 
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Oktatás címe Az oktatás tartalmának rövid leírása 

ACT I megújító 

oktatás 

 

(Installation 

Recertification 

Training 

NETCONNECT 

ACT I  

kód: SP3801R) 

A CommScope „Installation Recertification Training NETCONNECT ACT I 

(SP3801R)” oktatás biztosítja az ACT I képzés ismeretanyagának megújítását. A képzés 

tartalma az időközben megváltozott szabványok megismerése, elméleti és gyakorlati 

ismeretek oktatása, az ACT I oktatás fontosabb elemeinek ismétlésével. 

Az ACT I tanfolyami oklevelet három évnél korábban megszerzett kivitelezők számára 

ajánlott, sőt kivitelezői jogosultságok megtartása érdekében kötelező. A tanfolyam 

vizsgával záródik. 

A sikeres vizsgát tett résztvevők esetében a CommScope regisztrálja a korábban 

megszerzett ACT I végzettség megújítását. 

Becsült tanulási idő 5 óra: 

Kb. 3 óra elméleti előadás, diákkal, angol nyelvű hanganyaggal. 

A tanfolyamhoz az előadásokon felül 1 óra videó anyag is megtekinthető. 

A tanfolyam és a vizsga díja: 

$95,-USD/alkalom/fő 

Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétléséhez, ismételten ki kell fizetni a tanfolyam 

és a vizsga díját. 

 

ACT II megújító 

oktatás 

 

(Certifying and 

Troubleshooting 

Premises Cabling 

Systems ACT II  

kód: SP3802R) 

A CommScope „Certifying and Troubleshooting Premises Cabling Systems  

ACT II  (SP3802R)” oktatás biztosítja az ACT II képzés ismeretanyagának megújítását. 

Ez a kurzus segíti a réz- és optikai-kábelrendszerek ellenőrzéséhez szükséges helyszíni 

vizsgálati eszközök helyes használatát. Beszámol a berendezések opcióiról, hogyan és 

mit kell tesztelni, elemzi az eredményeket, hogy a hibákat azonosíthassák és 

kijavíthassák, valamint a teszteléshez, ellenőrzéshez és dokumentáláshoz szükséges 

szabványokat. 

Az ACT II tanfolyami oklevelet három évnél korábban megszerzett kivitelezők számára 

ajánlott, sőt kivitelezői jogosultságok megtartása érdekében kötelező. A tanfolyam 

vizsgával záródik. 

A sikeres vizsgát tett résztvevők esetében a CommScope regisztrálja a korábban 

megszerzett ACT II végzettség megújítását. 

Becsült tanulási idő 8 óra: 

Kb. 5,5 óra elméleti előadás, diákkal, angol nyelvű hanganyaggal. 

A tanfolyamhoz az előadásokon felül 1,8 óra videó anyag is megtekinthető. 

A tanfolyam és a vizsga díja: 

$95,-USD/alkalom/fő 

Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétléséhez, ismételten ki kell fizetni a tanfolyam 

és a vizsga díját. 

 

ACT III megújító 

oktatás 

 

(Structured Cabling 

Infrastructure Design 

ACT III  

kód: SP3000R) 

A CommScope „Structured Cabling Infrastructure Design ACT III) SP3000R” oktatás 

biztosítja az ACT III képzés ismeretanyagának megújítását. Ez a kábelezési tanfolyam 

teljes alapot nyújt a vállalati tervezőknek a gyakorlat és a kábelezési szabványok alapján. 

A hallgató a kezdeti tervezési megfontolásokon keresztül megszerzi az összes szükséges 

háttérismeretet, majd a projekttervezéssel befejeződő részletes tervezési koncepciót 

ismeri meg.  

Az ACT III tanfolyami oklevelet három évnél korábban megszerzett kivitelezők számára 

ajánlott, sőt kivitelezői jogosultságok megtartása érdekében kötelező. A tanfolyam 

vizsgával záródik. 

A sikeres vizsgát tett résztvevők esetében a CommScope regisztrálja a korábban 

megszerzett ACT I végzettség megújítását. 

Becsült tanulási idő 12 óra: 

Kb. 10 óra elméleti előadás, diákkal, angol nyelvű hanganyaggal. 

A tanfolyamhoz az előadásokon felül 0,5 óra videó anyag is megtekinthető. 

A tanfolyam és a vizsga díja: 

$295,-USD/alkalom/fő 

Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétléséhez, ismételten ki kell fizetni a tanfolyam 

és a vizsga díját. 
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A fenti képzésekről részletesebb információt kapni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: 

https://www.commscopetraining.com/courses/act-netconnect-uniprise/ 

A képzések, a táblázatban feltüntetett angol megnevezéssel és/vagy kóddal kereshetők és találhatók 

meg. 

II. A fenti CommScope NETCONNECT tanfolyamokhoz kapcsolódó magyar nyelvű szakmai 

felkészítő tréningek az OMIKRON szervezésében 

Oktatás címe Az oktatás tartalmának rövid leírása 

ACT I szakmai 

felkészítő tréning 

(Installing Premises 

Cabling Systema 

NETCONNECT 

ACT I  

kód: SP3801 

képzéshez) 

A CommScope hivatalos oktatási anyagainak bemutatása magyar nyelvű értelmezéssel, 

szakmai segítségnyújtással és gyakorlati bemutatókkal. Az egy-egy vizsgához tartozó 

leckék átvételét követően lehetőséget biztosítunk szerelési és mérési gyakorlatok 

elvégzésére, a vizsgák letételére, szigorúan nyelvi segítségnyújtással. 

A tréninghez és a vizsgához internet elérést biztosítunk, de saját notebook használata 

szükséges! 

A szakmai felkészítő tréning időtartama: kb. 8 óra. 

A tanfolyam díja: 30.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA, a CommScope részére befizetett $195 

USD-n felül. 

 

ACT II szakmai 

felkészítő tréning 

(Certifying 

Troubleshooting 

Premises Cabling 

Systems 

NETCONNECT 

ACT II 

kód: SP3802 

tréninghez) 

A CommScope hivatalos oktatási anyagainak bemutatása magyar nyelvű értelmezéssel, 

szakmai segítségnyújtással és gyakorlati bemutatókkal. Az egy-egy vizsgához tartozó 

leckék átvételét követően lehetőséget biztosítunk szerelési és mérési gyakorlatok 

elvégzésére, a vizsgák letételére, szigorúan nyelvi segítségnyújtással. 

A tréninghez és a vizsgához internet elérést biztosítunk, de saját notebook használata 

szükséges! 

A szakmai felkészítő tréning időtartama: kb. 8 óra. 

A tanfolyam díja: 20.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA, a CommScope részére befizetett $95 

USD-n felül. 

ACT III szakmai 

felkészítő tréning 

(Structured Cabling 

Infrastructure Design 

ACT III  

kód: SP3000 

képzéshez) 

A CommScope hivatalos oktatási anyagainak bemutatása magyar nyelvű értelmezéssel, 

szakmai segítségnyújtással és gyakorlati bemutatókkal. Az egy-egy vizsgához tartozó 

leckék átvételét követően lehetőséget biztosítunk a vizsgák letételére, szigorúan nyelvi 

segítségnyújtással. 

A tréninghez és a vizsgához internet elérést biztosítunk, de saját notebook használata 

szükséges! 

A szakmai felkészítő tréning időtartama: kb. 12 óra. 

A tanfolyam díja: 45.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA, a CommScope részére befizetett $295 

USD-n felül. 

 

ACT Megújító 

szakmai felkészítő 

tréning 

(Installation 

Recertification 

Training 

NETCONNECT 

ACT I  

kód: SP3801R 

képzéshez) 

A CommScope hivatalos oktatási anyagainak bemutatása magyar nyelvű értelmezéssel, 

szakmai segítségnyújtással és gyakorlati bemutatókkal. Az egy-egy vizsgához tartozó 

leckék átvételét követően lehetőséget biztosítunk szerelési és mérési gyakorlatok 

elvégzésére, a vizsgák letételére, szigorúan nyelvi segítségnyújtással. 

A tréninghez és a vizsgához internet elérést biztosítunk, de saját notebook használata 

szükséges! 

A szakmai felkészítő tréning időtartama: kb. 8 óra. 

A tanfolyam díja: 20.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA, a CommScope részére befizetett díjon 

felül. 

 

 

 

 

https://www.commscopetraining.com/courses/act-netconnect-uniprise/
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III. A CommScope NETCONNECT által kifejlesztett speciális megoldásokhoz és technológiákhoz 

kapcsolódó, OMIKRON által szervezett oktatások 

Az alábbi oktatásokat az OMIKRON, szigorúan a felmerülő igényeknek megfelelően szervezi és tartja 

meg saját vagy partnere telephelyén, illetve esetleg a kivitelezés helyszínén. A képzés megtartása, 

illetve díja függ a jelentkezők létszámától, az egyeztetett időpontoktól, valamint a kívánt helyszíntől is. 

Ezért a táblázatban feltüntetett összegek irányárnak tekinthetők, a konkrét díjra kérje ajánlatunkat a 

fenti feltételek megadásával! 

 

Oktatás címe Az oktatás tartalmának rövid leírása 

IIMS oktatás 

A képzés általános és konkrét gyakorlati ismereteket nyújt az Intelligent Infrastructure 

Management System (IIMS), azaz, az intelligens passzív hálózatfelügyeleti rendszerek 

funkciójáról, szolgáltatásairól, fizikai megvalósítási lehetőségeiről, és ugyanúgy a 

felügyeleti szoftverekről, azok általános és konkrét szolgáltatásairól, az IIMS előnyeiről. 

A vizsgával záródó tanfolyam az intelligens passzív hálózatfelügyeleti rendszerrel 

foglalkozni, azok gyakorlati előnyeit megismerni kívánó végfelhasználók, partnerek és 

kivitelezők munkatársai számára ajánlott. 

Ez az oktatás elsősorban ismeretátadás, vizsga és így regisztráció nélkül, de a képzés 

elvégzéséről a résztvevők oklevelet kapnak. 

A tanfolyam időtartama: 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlati bemutató. 

A tanfolyam irányára: 80.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA. 

 

DC oktatás 

Az adatközpontokra („Data Center”-ekre) vonatkozó szabványokkal és elméleti 

kérdésekkel, valamint a CommScope adatközponti megoldásait elméletben és 

gyakorlatban is bemutató oktatás.  

Elsősorban végfelhasználók és adatközpont kivitelezésére készülő kivitelezők számára 

ajánlott. Ez az oktatási forma jelenleg ismeretátadás, vizsga és így regisztráció nélkül, de 

a képzés elvégzéséről a résztvevők oklevelet kapnak.  

A tanfolyam időtartama: 9 óra elmélet és 1 óra gyakorlati bemutató. 

A tanfolyam irányára: 180.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA. 

 

IV. A CommScope NETCONNECT által a presztízs értékű projektekhez előírható speciális oktatás 

Oktatás címe Az oktatás tartalmának rövid leírása 

ACTP oktatás 

A gyártó CommScope számára fontos, komoly presztízs értékű projektek esetében 

előírhatja a kivitelező számára, hogy a szerelést végző munkatársai az adott projektben 

felhasznált anyagokkal, szerelési technológiával kapcsolatos, vizsgával záródó képzésen 

vegyenek részt. 

A sikeres vizsgát tett résztvevőket a CommScope regisztrálja, és fényképes 

igazolvánnyal igazolja a képzés elvégzését. 

A kivitelezést csak vizsgázott, ACTP fényképes igazolással rendelkező szakemberek 

végezhetik, melyet a végfelhasználó és/vagy a gyártó munkatársai a kivitelezés során 

bármikor ellenőrizhetnek. 

A tanfolyam időtartama: 1 óra elmélet és 1 óra gyakorlat és vizsga. 

A tanfolyam térítésmentes, de a CommScope előírása alapján kötelező lehet. 

 

A képzést bármely végfelhasználó, vagy kivitelező is kérheti, 5.000,- Ft/alkalom/fő 

+ÁFA díjazásért, mely az OMIKRON-nál levásárolható a megadott szabályok 

figyelembevételével. 
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V. A CommScope NETCONNECT által kifejlesztett, speciális termékekhez és szerelési 

technológiákhoz kapcsolódó, OMIKRON által szervezett oktatások 

Oktatás címe Az oktatás tartalmának rövid leírása 

LightCrimp optikai 

csatlakozók szerelése 

oktatás 

A LightCrimp és a LightCrimp Plus típusú optikai csatlakozók fajtáinak és 

jellegzetességeinek ismertetése, szerelési bemutató és szerelési gyakorlat. 

A tanfolyam időtartama: 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlat. 

A tanfolyam díja: 30.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA. 

 

Optikai szerelési 

technológiák oktatás 

Az optikai kábelvégek különböző szerelési és toldási megoldásai, valamint a csillapítás- 

és reflexió mérések elméleti ismertetése. Az oktatás kiegészül néhány kiragadott példán 

keresztül a szerelések és a mérések gyakorlati bemutatásával. 

A tanfolyam időtartama: 3 óra elmélet és 1 óra gyakorlat. 

A tanfolyam díja: 30.000,- Ft/alkalom/fő +ÁFA. 

 

Tetszőleges tartalmú, 

CommScope 

termékekhez és/vagy 

technológiákhoz 

kapcsolódó oktatások 

A megrendelő kérésének megfelelően, előre egyeztetett tematika alapján megszervezett 

elméleti és/vagy gyakorlati oktatás, mely az oktatás tartalmától függően, a megrendelő 

telephelyére is megszervezhető. 

A CommScope által meghirdetett oktatásokon kívül, saját kivitelező partnereik számára 

partnereink – a CommScope helyi képviseletével egyeztetve - is meghirdethetnek 

különböző oktatásokat. 

A tanfolyam időtartama: megállapodás szerinti elméleti és gyakorlati órák. 

A tanfolyam díja: ajánlatunk alapján létrejövő megállapodás szerinti összeg. 

 

VI. Az oktatásokkal kapcsolatos általános tudnivalók 

Az oktatásokról további részletes információt kérni, illetve a képzésekre jelentkezni az alábbi módokon 

lehet. 

Az I. fejezetben felsorolt képzések esetében további 

információt kérni és jelentkezni a következő linkre 

kattintva lehet. 

 

https://www.commscopetraining.com/courses/act-

netconnect-uniprise/ 

 

Az I. fejezetben felsorolt képzések esetében 

információt kérni a következő e-mail címen, vagy 

linkre kattintva lehet.  

amp@omikron.hu 

https://webshop.omikron.hu/commscope-omikron-

oktatas.html 

 

A II., III., IV. és V. fejezetben felsorolt képzések 

esetében további információt kérni, illetve jelentkezni 

a következő e-mail címen, vagy linkre kattintva lehet. 

amp@omikron.hu 

https://webshop.omikron.hu/commscope-omikron-

oktatas.html 
 

 

 

 

Az online oktatások kivételével a tréningek a CommScope Disztribútor OMIKRON Informatika Kft. 

telephelyén zajlanak, melynek címe: 1084 Budapest, József utca 53. 

 

A terem befogadó képessége, illetve a szerelési gyakorlatok kivitelezhetősége miatt a tanfolyamok 

létszáma legfeljebb 8 fő lehet. A létszám a jelentkezések sorrendjében kerül feltöltésre. 

A különböző oktatásokat a CommScope Disztribútor OMIKRON Informatika Kft. megfelelő számú 

jelentkező esetén szervezi meg. 

 

A képzések gyakorlati részénél felhasznált anyagok és kellékek díját az oktatás díja tartalmazza. 

 

Kivételes esetben az OMIKRON Informatika Kft. kihelyezett tanfolyam megtartását is vállalja, a 

felmerülő többletköltségek megtérítése mellett. 

https://www.commscopetraining.com/courses/act-netconnect-uniprise/
https://www.commscopetraining.com/courses/act-netconnect-uniprise/
mailto:amp@omikron.hu
https://webshop.omikron.hu/commscope-omikron-oktatas.html
https://webshop.omikron.hu/commscope-omikron-oktatas.html
mailto:amp@omikron.hu
https://webshop.omikron.hu/commscope-omikron-oktatas.html
https://webshop.omikron.hu/commscope-omikron-oktatas.html
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A CommScope online képzést követő vizsgát sikeresen teljesítő résztvevők, a nemzetközi képzési 

rendszerbe illeszkedő regisztrációs számmal ellátott oklevelet kapnak. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ACT képzések oklevelei egyszerre kapcsolódnak a képzésen résztvevő 

és a vizsgát sikeresen teljesítő személyhez és a költségviselő céghez vagy személyhez. A képzettséget 

előíró kivitelezések esetekben az oklevél és regisztráció akkor fogadható el, ha az, az adott cégre és 

munkatársra vonatkozik. Minden egyéb esetben a CommScope egyedi elbírálása szükséges. 

 

A vizsgák és a regisztráció az oklevél kiadásának dátumától számítottan 3 évig érvényesek. A CommScope, 

illetve a disztribútorok a vizsgák érvényességi idejének lejártakor értesítést küldenek, az elérhető képzések 

időpontjának megjelölésével. 

 

Az OMIKRON Informatika Kft. által szervezett II., IV. és V. fejezetben felsorolt oktatások díjainak  

50%-a levásárolható, az alábbi szabályok szerint:  

Az adott naptári év végéig, az aktuális vásárlás egy adott számlája értékéből, legfeljebb 10%-os rész vonható 

le, mindaddig, amíg az oktatás díjának 50%-val megegyező mértékű kedvezmény el nem fogy. 

 

 

Budapest, 2018. október 1. 

 

 

 

 OMIKRON a CommScope Disztribútor 

 

 

 

Online jelentkezési lehetőség: 

JELENTKEZÉS OKTATÁSRA 

 

 

 

A képzésekről információ, illetve ajánlat a következő elérhetőségeken is kérhető: 

Képviselet 

Fürst Ádám 

adam.furst@commscope.com 

Endrész Viktor 

viktor.endresz@commscope.com 

http://www.commscope.com/ 

CommScope Distributor  

OMIKRON Informatika Kft. 

1084 Budapest, József utca 53. 

Tel: 313 7854 

amp@omikron.hu 

www.omikron.hu 

 

https://webshop.omikron.hu/te-omikron-oktatas.html
mailto:adam.furst@commscope.com
mailto:viktor.endresz@commscope.com
http://www.commscope.com/
mailto:amp@omikron.hu
http://www.omikron.hu/

