
Március 22. Budapest - START 2022 épületgépészeti információs nap

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2022. március 23. szerda, 09:52

  

Épületgépészeti információs nap 
személyes részvétellel és részben online közvetítve is

  

Hetedik alkalommal kerül megrendezésre ez a nagyszabású épületgépészeti információs
napunk. 

  

Időpont:    2022. március 22., kedd, 9.00-16.30 óráig

  

Helyszín:    Lurdy Ház, 1. emeleti konferencia- és kiállítótér
                   (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán körút 12-14.) 

  

Szervező:   Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ)

  

Épületgépészeti rendezvényünkön 3 teremben 4 fő program zajlik majd:

  

Catering terem:
8.50-16.00 Energiahatékonyság és komfort 2022 konferencia – ingyenes konferencia
személyes részvétellel és online közvetítve
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5-ös terem:
8.45-13.00 Fókuszban a klíma és a hőszivattyú – ingyenes F-gáz kreditpontos képzés
személyes részvétellel
13.00-16.30 A HKVSZ saját F-gáz kreditpontos programja – személyes részvétellel

  

4-es terem:
9.00-15.00 A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) hagyományos kötelező
kamarai továbbképzése – a részvétel csak személyes jelenléttel lehetséges

  

Mindegyik programban közös, hogy újdonságokat, aktuális és jövőbe mutató szakmai tudást
tartalmaznak, vagyis hatékonyan hozzájárulnak az épületgépészeti tervezők, kivitelezők,
üzemeltetők színvonalas munkavégzéséhez.
A konferenciatermek közös előterében a kiállítók, valamint friss kávé és üdítők várják a
résztvevőket.

  

A rendezvényre való belépés díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A BPMK és a
HKVSZ továbbképzések kivételével a konferenciákon és az egyéb programokon való részvétel
is díjmentes.

  

Jelentkezési határidő: március 18., péntek, 17.00 óráig.

  

A START konferenciákon kétféle módon vehet részt:

    
    -  A rendezvényen részt vehet személyesen, és a legfrissebb rendelet szerint ehhez már
védettségi igazolvány sem kell.  Ha szeretne
eljönni, ne várjon a jelentkezéssel, regisztráljon mielőbb a személyes részvételre!

  
    -  Az Energiahatékonyság és komfort konferencia a MÉGSZ YouTube csatornáján élőben
és ingyenesen online is követhető lesz, ebben az esetben is regisztrációt kérünk.   

  

Az 5-ös teremben zajló délelőtti, Fókuszban a klíma és a hőszivattyú konferencián való
személyes részvételért F-gáz kreditpont kerül jóváírásra az arra jogosultaknak. Az akkreditáció
folyamatban van, jelenleg még nem tudjuk, hány pont jár a részvételért.
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Az ugyanitt zajló délutáni HKVSZ program külön F-gáz kreditpontot ér. Az erre való jelentkezés
később lesz elérhető.

  

Részletek és jelentkezés itt, a rendezvény honlapján

  

Bővebb tájékoztatás:

Sőbér Lívia, projektszervező
sober.livia@megsz.hu , 30/866-7885

  

Kárpáti Zoltán, hirdetési vezető
hirdetes@megsz.hu , 70/206-3631
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