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Kérjük, jelölje meg, hogy melyik városban kíván részt venni a rendezvényen!

Jelentkezési határidõ a rendezvény elõtt három nappal.
A programra e-mailen is jelentkezhet: rendezveny@megsz.hu

Kérjük, hogy minden kért adatot adjon meg az e-mailben.

Dátum Város Helyszín

2012. április 4. Debrecen Hotel Nagyerdõ, Pallagi út 5.

2012. április 5. Szeged Fehértói Halászcsárda, Külterület 41.

2012. április 17. Gyõr Hotel Kálvária, Kálvária u. 22/d.

2012. április 19. Miskolctapolca Bástya Hotel, Miskolctapolcai út 1–3.

2012. április 24. Pécs Hotel Laterum, Hajnóczy J. u. 37–39.

2012. április 26. Budapest Hotel Ventura, Fehérvári út 179.

2012. május 24. Gödöllõ Szent István Egyetem, Páter Károly u. 1.

Nagy épületek korszerû, eNergiaHatékoNy gépészete 2012

Név*:  .................................................................................................................................

Cégnév:  .............................................................................................................................

Lakcím:  ..............................................................................................................................

Telefon:  ..................................................  Mobil:  ..........................................................

E-mail: ................................................................................................................................

Kamarai azonosító:  ............................................................................................................

A cégem o szereléssel,

	 o tervezéssel,

	 o mindkettõvel,

	 o kereskedelemmel,

 mással ............................................................................................... foglalkozik.

Cégem alkalmazottainak száma: o 0–5 o 6–10 o 11–20 o 20 felett

Köszönjük jelentkezését, várjuk a megjelölt napon és helyszínen!

A jelentkezésre visszaigazolást nem küldünk. Szervezõ: a Magyar Épületgépészetért Kft., 
a Magyar Épületgépészek Szövetsége szolgáltató szervezete • Telefon: 30/216-6468, 
72/516-442, fax: 72/516-443 • rendezveny@megsz.hu • www.megsz.hu [H]

*A jelentkezõ ezen jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait a Magyar Épületgépészek Szövetsége és a 
résztvevõ cégek feldolgozzák és késõbbi szakmai rendezvényekre való meghívásra, valamint szakmai információk 
küldése céljára felhasználják. A személyes adatok kitöltése önkéntes.
Leiratkozási lehetõség a címlistáról: szervezoiroda@megsz.hu vagy telefonon: 72/516-442

Hírlevél pályázatokról, 
jogszabályokról

Egy hasznot hozó döntés, lépjEn bE a Mégsz-bE!
– Díjmentes szolgáltatások: szakmai és vállalkozási információk, jogszabály- és pályázatfigyelés.
– 50% kedvezmény az Energiaõr 1.0 megvásárlására
– 15% kedvezmény oktatásainkra és a megsz.hu könyvesboltjában
– 2012 elsõ negyedévében ingyenesen megküldünk Önnek két szakkiadványt: 

Meszlényi Zoltán: Központi fûtések üzembe helyezése 
Gyárfás Attila: A GMBSZ értelmezése (a 2011-ben módosított szabályzat alapján!)

A 2012-es évre a tagdíj 19 ezer forint.

o Belépek a Magyar Épületgépészek Szövetségébe, a tagdíjat befizetem. Kérem mostantól 
a tagi szolgáltatásokat és kedvezményeket!


