
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara 
Telefon: (42) 504-268   Fax: (42) 504-268 

Cím: Nyíregyháza, Kálvin tér 14. I. emelet 

Honlap: http://www.szszbmmk.hu/ 
 

 

 

Tisztelt Kolléga! 

 

A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi Épületgépészeti 

szakmai továbbképzést szervez a szakterülethez tartozó szakmagyakorlók részére 

(tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök).  

Időpont:  2019. május 27. (hétfő) 9:00 óra  

Helyszín: Kereskedelmi és Iparkamara Székháza  

 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. III. em. Konferenciaterem  

Részvételi díj: 11.430,- Ft (9.000,- Ft +ÁFA) 

A képzés programja: 

 8:45 –   9:00 Regisztráció  

 9:00 –   9:45 Compact légkezelők és osztott folyadékhűtők a helytakarékosság 

jegyében (VTS Hungary Kft. - Ipari partner) 

  (Előadó: Lénárt József) 

 9:45 – 10:00 Szünet 

 10:00 – 12:15 Épületek fűtési igényének és nyári hőterhelésének energetikai 

vizsgálata I. rész 

  (Előadó: Dr. Csáky Imre) 

 12:15 – 13:00 Ebédszünet 

 13:00 – 14:30 Épületek fűtési igényének és nyári hőterhelésének energetikai 

vizsgálata II. rész  

  (Előadó: Verbai Zoltán) 

A szakmai képzésre történő jelentkezését lehetőség szerint az E-mérnök rendszeren 

keresztül (https://www.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/naptar)  tegye meg.  

Jelentkezési határidő: 2019. május 22.  

A szakmai képzés azonosítója: 15/03/2019-005 

A szakmai továbbképzés jóváírásának feltétele a képzésen való részvétel és a képzés 

díjának megtérítése.  
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A részvételi díjat a Szabolcs–Szatmár– Bereg Megyei Mérnöki Kamara 

68800109-11093022 számú számlájára történő átutalással, vagy postai csekken lehet 

teljesíteni. A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő) nevére 

állítjuk ki.  

Amennyiben a szakmai képzés költségét cége átvállalja, úgy a befizető adataihoz a cég 

nevét, székhelyét kérjük feltüntetni. A magánszemély beazonosításhoz szükséges 

adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni. 

Az online jelentkezést, vagy a jelentkezési adatlapot 2019. május 22 -ig kérjük a 

Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara részére - postán a 4400 

Nyíregyháza, Kálvin tér 14. vagy e-mailben: mernoki.kamara@t-online.hu vagy az 

Integrált Informatikai Rendszeren (IIR) keresztül - megküldeni.  

Tájékoztatjuk szakmagyakorlóinkat, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítésének 

elmulasztása - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése alapján - a 

jogosultság szerinti tevékenység megtiltását vonja maga után mindaddig, amíg a 

szakmagyakorló a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig.  

Nyíregyháza, 2019. május 14. 

 

 

Tisztelettel: 
 

Törökné Melis Ágnes 

titkár 
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