
A Magyar Épületgépészek Szövetsége
2011-es eseménynaptára minden épületgépész
kolléga számára

MÉGSZ-hétvége Budapesten
Szakmai közéleti konferencia és mûsoros bál

Idõpont: 2011. február 3–4.

Országjáró szakmai rendezvények 2011 elsõ félévében

1. Nagy épületek energiahatékony, korszerû épületgépészete

Egész napos szakmai rendezvény Budapesten és az öt régióközpontban

Idõszak: január–február

2. Délutáni, esti szerelõi-kivitelezõi szakmai program

Minden megyeszékhelyen

Idõszak: január–március

3. Középpontban a megújuló energiák - egész napos szakmai program

Minden megyeszékhelyen

Idõszak: február–április

4. Tervezõi szakmai nap

Egész napos szakmai rendezvény Budapesten és az öt régióközpontban

Idõszak: március–április

Országjáró szakmai rendezvények 2011 õszén

Tervezõi szakmai nap

Egész napos szakmai rendezvény Budapesten és az öt régióközpontban

Idõszak: október–november

OKTATÁSI INTÉZETÜNK 2011-ES ELÕZETES AJÁNLATA
Felnõttképzések, programakkreditált vagy OKJ-s szakképzések
szervezése egynapostól egyéves idõtartamig az egész országban.

Igény esetén az ország bármely megyéjében elindítjuk a következõ képzéseket:

– Épületgépész technikus (OKJ)
– Épületgépészeti csõhálózat- és berendezésszerelõ (OKJ)
– Fûtési rendszer felülvizsgáló, korszerûsítõ (OKJ)
– Gázipari mûszaki–biztonsági felülvizsgáló (OKJ)
– Regisztrált gázszerelõk továbbképzése
– Energiaõr 1.0 szoftverkezelõi tanfolyam

Kontakt: Tamás Kinga, 30/216 75 68, oktatas@megsz.hu

MÉGSZ-tagoknak 15% kedvezmény

KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

MÉGSZ-stand a Pollack Expón
Idõpont: február 24–25.
Szívesen látjuk önt is!



Hungarotherm-konferencia: Hitek és tévhitek az épületgépészetben
A MÉGSZ a Hungarotherm fõvédnökeként a szakmai szövetségekkel közösen
konferenciát szervez. Témáink: kondenzációs technika, égéstermék-elvezetés,
napenergia, hõszivattyú, szilárd biomassza, uszodatechnika.

Idõpont: április 7., 12.30-17.00 óráig
A MÉGSZ standdal vesz részt a szakkiállításon április 5–10. között. Szívesen látjuk önt is!

II. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konferencia
és kiállítás
Idõpont: május
Belépõdíjas konferencia – MÉGSZ-tagoknak 15% kedvezmény

Hoventa (szálloda és vendéglátóipari szakkiállítás)
MÉGSZ-konferencia a vendéglátóipar energia- és vízfelhasználásáról

Idõszak: október 11–14.

Ipari és Technológiai Szakmai Nap
Egész napos rendezvény Budapesten.

Idõpont: november 26.

Szakmai út Welsbe az EnergiesparMesse-re (Ausztria)
Utazás busszal március 2-án, szerdán, az épületgépészeti szakmai napra

Az elõzetes (kötelezettség nélküli) jelentkezéseket ezen az e-mailcímen fogadjuk:
szervezoiroda@megsz.hu
A késõbb közölt árból a MÉGSZ-tagoknak 15% kedvezmény.

Energiaõr 1.0 szoftver – 30 napos ingyenes kipróbálással
A szoftver épületek fûtési és hûtési energiaigényét számítja, magyar menüpontok,
magyarországi klímaadatok, egyszerû kezelhetõség.

Ára: 9800 Ft + áfa, MÉGSZ-tagoknak: 4800 Ft + áfa

Folyamatosan indítjuk egynapos szoftverkezelõi tanfolyamainkat.

További információk és a ingyenes próbaverzió letöltése: www.megsz.hu
Ügyfélszolgálat: energiaor@megsz.hu

Könyvesbolt a megsz.hu-n
Internetes könyvesboltunkban korszerû szakkönyveket talál, melyeket mérsékelt
áron és gyorsan postázunk Önnek.

MÉGSZ-tagoknak 15% kedvezmény.

Kiváló Építési Termék (KIVÉT)
A Kiváló Építési Termék® tanúsító védjegyet és minõsítési rendszerét az építõanyag-
gyártók közössége hozta létre és mûködteti állami szervezetek egyetértésével és
támogatásával.

A Magyar Épületgépészek Szövetsége az épületgépészeti termékek minõsítésében
közremûködik a védjegy tulajdonosával, és együttmûködik az épületgépészeti ter-
mékek, berendezések forgalmazóival a minõsítési eljárás során.

További információk: www.kivet.hu
Kontakt: Gyárfás Attila elnöki tanácsadó, 30 91 94 559



Minõségfejlesztési Intézet
Az intézet munkatársai a minõségbiztosítási rendszer megszerzésére való felkészí-
tést végzik az egész országban - jelentõs épületgépészeti és gázipari referenciákkal.

Ügyfélszolgálat: szervezoiroda@megsz.hu

Dél-dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter
A fûtési rendszerek felújításában érdekelt cégek szakmai összefogása és marke-
tingprojektje.

Menedzsmentszervezet: Magyar Épületgépészek Szövetsége
Kontakt: Hrabovszki Adrienn projektszervezõ, 30/820 56 09, hrabovszki.adrienn@megsz.hu

SPORTRENDEZVÉNYEK

Síprogrammal összekötött egyhetes szakmai tanfolyam Ausztriában
Idõszak: március közepe.
Elõzetes érdeklõdés jelezhetõ: megsz@megsz.hu

XIII. Országos Épületgépész Asztalitenisz-bajnokság
Idõpont: Június 4.
Helyszín: Dunaharaszti, idõtartam: egész nap

VI. Országos Épületgépész Horgászverseny
Idõpont: augusztus 27.
Helyszín: tervezés alatt, idõtartam: egész nap

VI. Közmû és Épületgépész Kupa Vitorlásverseny
Idõpont: szeptember 2–4.
Helyszín: Balatonlelle, BL Apartmens and Yachtclub, idõtartam: két nap
Résztvevõk várható száma: 300 fõ, 50–70 hajó
Részvételi lehetõségek: céges hajó indítása, partnertalálkozó, munkahelyi szabadidõs
hétvége, nézõhajó, mólóparti

Várjuk a szövetségbe mindazokat,
akiknek fontosak a szakmai kapcsolatok,
az összetartozás, az érdekvédelem,
akik egy nagy és fejlõdõ szakmai közösséghez
szeretnének tartozni.

Az éves tagdíj 18 000 forint

LÉPJEN BE A MÉGSZ-BE!

Belépési nyilatkozat: www.megsz.hu

A programok részletes információit idõben megküldjük Önnek.
Ha kérdése, javaslata van, kérjük, írjon (szervezoiroda@megsz.hu)

vagy hívjon bennünket (30/866 78 85).


