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A 16 éves múltra visszatekintő konferenciasorozat sikerének titka a szakmai szervezetek
összefogása. A Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ) koordinálásával megrendezett
konferencia Szervező Bizottságába tagot delegált az Első Magyar Kéményszövetség
Közhasznú Egyesület (EMKÉSZ), a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete
(MKOI), a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége (MOKÉSZ), a Magyarországi
Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete (MACSOI) és a 

Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE). A konferenciát támogatja a Magyar Építész
Kamara, a Magyar Mér nöki
Kamara Épületgépészeti Tagozata és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara.

  

A nemzetközi részvételű konferenciát a hagyományoknak megfelelően a Hírös Városban, de új
helyszínen, a Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpontban rendezzük meg. A
konferenciatermek felszereltsége, a kiállítói térrel való közvetlen kapcsolata biztosítja a szakmai
munka hátterét. Az éttermi, büfé és egyéb szállodai szolgáltatások lehetőséget nyújtanak a
nézelődésre, új kapcsolatok kialakítására, a meglévők ápolására. A kedvező adottságok
lehetővé teszik két szekció párhuzamos megszervezését. A konferencia előterében
elhelyezhető kiállítói standokon (korlátozott méretben) termékek bemutatására van lehetőség,
de igény esetén a bejárat közelében, az épületen kívül bemutató is szervezhető.

  

A konferencia igényes programfüzetében valamennyi szponzor, kiállító és hirdető részére
szakmai cikk megjelenési lehetőséget biztosítunk.
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A szállóvendégek elhelyezésére egy- és kétágyas szobákban van lehetőség és igénybe vehetik
a szálloda szolgáltatásait is. 

  

A rendezvény helyszínén, de önálló teremben üzleti tárgyalások megtartására, szakmai
egyeztetésekre, tájékoztatók megszervezésére is lehetőség van.

  

A konferencia programjában: Előadások, gyakorlati megoldások bemutatása

  

A konferencia megnyitójára csütörtök délelőtt 9.30-kor kerül sor. A délelőtti szekció meghívott
előadói tájékoztatást adnak a szakmát érintő és érdeklő átfogó kérdésekről, így a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást érintő jogszabályi változásokról, az OKF hatósági
szerepköréről, az új Tűzvédelmi Szabályzatról, a szabvány-környezetről, építészeti kérdésekről.
 Délután a konferencia előadásai két párhuzamos szekcióban zajlanak. A hagyományos
konferencia előadások fő témája a biomassza-tüzelés és ennek kémény vonatkozásai lesznek.
A párhuzamos szekció előadói megvalósult megoldásokat, az ezekkel kapcsolatos
tapasztalatokat, a szóba jöhető hibákat mutatják be, terveink szerint a tervezők, a kivitelezők és
a kéményvizsgálók összefogásával.

  

A pénteki egyik szekcióban olyan érdekes témákról tervezünk előadásokat, mint a
teljesítménynyilatkozat, a nagy- és kisberendezések kibocsátása, a CO-mérgezések hátterének
feldolgozása, míg a másik szekcióban folytatjuk a gyakorlati kérdések bemutatását és a
tapasztalatok, a lehetséges hibák megvitatását, például a gyűjtőkémények, vagy a
készülékcserék kérdésében.

  

A konferenciát szervező szövetségek és a szponzorok előadások, videó bemutatók keretében
tájékoztathatják az érdeklődőket munkájukról, eredményeikről.

  

A konferencián bemutatjuk szakmánk múltját is: az érdeklődők megtekinthetik a Kéményseprő
Múzeum és az Épületgépészeti Múzeum kiállítását.

  

A Média Sarokban lehetőséget biztosítunk az épületgépészeti és energetikai szaklapok, az írott
és elektronikus sajtó képviselőivel való kapcsolatfelvételre.
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Jelentkezés: www.kemenyjobbitok.hu
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http://www.kemenyjobbitok.hu

