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Személyes részvétellel és online közvetítve

  

A rendezvényen való való személyes részvételért
8 F-gáz kreditpont adható

  

Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a kiállítással egybekötött szakmai napunk, mely a
megújuló energiahasznosítás területével foglalkozik.

  

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.   

  

Időpont:   2021. szeptember 14., kedd, 9.00-16.00

  

Helyszín:  Budapest, Lurdy Ház, 1. emeleti konferenciaterület, 5. terem
                 (Budapest, IX. ker., Könyves Kálmán körút 12-14.)

  

Szervező:  Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ)
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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.

  

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 lenti online 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 linken regisztrálni és az F-gáz azonosítót megadni.

  

Tervezett program:
(Frissítve: 2021.09. 08-án)

  

8.30               Kapunyitás és regisztráció a látogatóknak

  

8.55               Megnyitó/bevezető

  

9.05-9.35       Geotermikus Budapest, a főváros geotermikus térképe,
                      hőszivattyús rendszerek helyzete, lehetőségei
                      Dr. Ádám Béla ügyvezető igazgató, HGD Kft.

  

9.35-10.05     Megújuló megoldások Baxi és Atlantic rendszerekkel
                      Kovács Péter mérnök, Gépész Holding

  

10.05-10.35   Gázkazán hőszivattyúval. Együtt jobb!
                      Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető, Hajdu Zrt.
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10.35-10.50   SZÜNET/reklámok

  

10.50-11.20   A feledésbe merült napkollektorok - A Weishaupt háztartási 
                      és ipari megoldásai, valamint egy nagymezős rendszer 
                      megvalósulása és rövidtávú tapasztalatai
                      Versits Tamás üzletágvezető, Weishaupt Hőtechnikai Kft.

  

11.20-11.50    Piacvezető napelem & inverter technológiák
                      Házi Ádám kereskedelmi vezető, Wagner Solar Hungária Kft.

  

11.50-12.05   SZÜNET/reklámok

  

12.05-12.30   Hővisszanyerős szellőztető rendszer és ablaknyitás
                      összehasonlító vizsgálata
                      Tóth István magyarországi képviseletvezető, Zehnder GmbH

  

12.30-13.00   Középpontban a hőszivattyú! Megújuló energia 
                      hétköznapi használata
                      Kristóf György műszaki értkesítő, Columbus Klímaértékesítő Kft.

  

                      Intelligens vezérlési lehetőségek
                      Markesz Zoltán mérnök-értékesítő, Columbus Klímaértékesítő Kft.

  

13.00-13.30   EBÉDSZÜNET/reklámok

  

13.30-14.00   A megújuló energia helyzete Magyarországon
                      Dr. Nemes Csaba főosztályvezető, Magyar Energetikai és 
                      Közmű-szabályozási Hivatal
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14.00-14.30   A Nimbus Garden projekt ismertetése
                      Szilágyi Beáta marketing menedzser, Ariston Thermo Hungária Kft.

  

                     Távdiagnosztika az Ariston hőszivattyús rendszereiben
                      Falvi József mérnök, Ariston Thermo Hungária Kft.

  

14.30-14.45   Energy Save hőszivattyú - svéd logika az 
                      energiamegtakarításban
                      Kepes Gábor, Energy Save Hőszivattyú Kft.

  

14.45-14.55   SZÜNET/reklámok

  

14.55-15.15   A Testo új műszereinek bemutatása és gyakorlati példái
                      a megújuló energia szolgálatában                                 
                      Horváth Áron termékmenedzser, Testo Kft..

  

15.15-15.35   A biomassza  fűtés környezetvédelmi jelentősége
                      Boronkai Miklós ügyvezető, Öko Valentia Kft

  

15.35-16.05   Emelkedik a Napelemek ára! - Napenergia piaci helyzetkép
                      Házi Ádám kereskedelmi vezető, Wagner Solar Hungária Kft.

  

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.
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A helyszínen az egész napos programon szakmai előadások hangzanak el, a köztük lévő
szünetekben a kiállítóké lesz a
főszerep. 
 Az előadások közötti szünetekben kávéval, üdítővel látjuk vendégül a látogatókat. Az ebéd
önköltségesen a Lurdy Ház éttermi szintjén oldható meg.

  

Jelentkezési határidő: szeptember 10., péntek, 18 óra

  

Regisztráció a személyes helyszíni részvételre itt

  

Regisztráció az online közvetítésre itt

  

  

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, vagy annak megbízottja
fénykép- és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek
lehetnek. A fényképeket és videókat a rendezvény szervezője elektronikus vagy nyomtatott
médiumaiban (pl. Facebook oldalán, weboldalán, szaklapjában) közzéteheti, de direkt
reklámcélból nem használja fel. Ha nem szeretné, hogy Önről felvétel készüljön, kérjük, jelezze
ezt a rendezvény fotósa, videósa felé!
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Bővebb tájékoztatás a rendezvényről:

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

  

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