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Személyes részvétellel vagy a YouTube-on
A rendezvényen való személyes részvételért 
8 F-gáz kreditpont adható

  

A Zöld Fordulat Szakmai Nap a Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben című
konferenciánk utódja. Az elmúlt években az épületgépészetben a napenergia hasznosítás
mellett egyre fontosabb szerepet kaptak a geotermikus rendszerek, a hőszivattyúk és más
környezettudatos megoldások.
A szakmai nap követi a szakmai és piaci trendeket: olyan intelligens technikákat,
környezettudatos és megújuló energiás megoldásokat, termékeket mutat be, amelyek már a
közeljövő épületgépészetét jellemzik.

  

A programon kétféle módon vehet részt:

    
    -  A rendezvényen a személyes részvétel lehetséges, de csak a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ha szeretne eljönni, ne várjon a jelentkezéssel,
regisztráljon mielőbb a személyes részvételre!   
    -  A rendezvény a MÉGSZ YouTube csatornáján élőben és ingyenesen online is követhető
lesz azoknak, akik előzetesen regisztrálnak az online részvételre.   

  

Szervező:     Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ)

  

Időpont:   2022. február 9., szerda, 9.00-16.00
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A rendezvényen való személyes részvételért 8 F-gáz kreditpont kerül jóváírásra az arra
jogosultaknak. Erre való igényét az előzetes regisztrációnál jelezheti.
A konferencia közvetítve lesz élőben, de F-gáz kreditpontot csak a személyes részvételért
tudunk adni.

  

Kreditpont jóváíráshoz érvényes F-gáz személyképesítéssel kell rendelkezni. A részvétel
igazolásához a résztvevőnek személyesen alá kell írnia a jelenléti ívet a rendezvény elején és
végén is!

  

Igényét a regisztráció során jelezheti, ahol meg kell adnia személyes F-gáz azonosítóját is. A
jelentkezőket rögzítjük a Klímagáz Adatbázisban is, tehát a kreditpontok érdekében elegendő
csak a lenti személyes részvételi linken regisztrálni és az F-gáz azonosítót megadni.

  

FIGYELEM! Az F-gáz pontot igénylőknek 10 óráig kell megérkezniük a helyszínre.

  

A rendezvényen való részvétel mindkét formában ingyenes, de előzetes jelentkezéshez
kötött . A konferencia előtti
napon az online programra jelentkezőknek e-mailben megküldjük a közvetítés linkjét. A
személyesen résztvevőknek is küldünk visszajelzést a regisztrációjukról.

  

Jelentkezési határidő: február 4., péntek

  

Részletek és jelentkezés itt, a rendezvény honlapján

  

Bővebb tájékoztatás:

Sőbér Lívia, projektszervező
sober.livia@megsz.hu , 30/866-7885
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Kárpáti Zoltán, hirdetési vezető
hirdetes@megsz.hu , 70/206-3631
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