
 
 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106. • Levélcím: 2803 Tatabánya, Postafiók 351 • Telefon: (34) 311-950 

 
Komárom-Esztergom Megyei 

MÉRNÖKI KAMARA 

Tisztelt Kollegina! 

Tisztelt Kollega!         Iktatószám: 338/2018. 
 

 

2017. január 1-től a tervezők és szakértők mellett ismét előírás lett a felelős műszaki vezetők és műszaki 

ellenőrök évenkénti kötelező szakmai képzése (az öt évente egyszer teljesítendő kötelező jogi képzés mellett). 

A Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata alapján minden tervezőnek és szakértőnek, valamint felelős 

műszaki vezetőnek és műszaki ellenőrnek évente egy alkalommal kell részt venni a területi kamara által szervezett 

képzésen. 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara – együttműködve a MTESZ KEM Egyesülettel  

kötelező szakmai továbbképzést tart 
 

„Hűtéstechnikai kérdések” címmel 

épületgépészeti szakterületen 

a tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök részére. 

(Nyilvántartási szám: 11/03/2018-014) 
 

A rendezvény időpontja: 2018. október 11. 900 óra  

     Helyszín:  KEM Mérnöki Kamara székhelye 

Tatabánya, Kossuth L. u. 106. 
 

A részvételről a Kamara igazolást ad, amely bizonyítja, hogy Ön eleget tett a 266/2013. (VII. 11.) 

Kormányrendelet szerint az ún. kötelező szakmai képzésének 2018. évre vonatkozóan. 
 

A részvételi díj  10.000, - Ft/fő, melyhez a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai 3.000,- 

Ft/fő támogatást kapnak. 
 

A részvételi díj tartalmazza a szervezés, az oktatás és az oktatási anyag elektronikus átadásának és a catering 

szolgáltatás költségét. 
 

Jelentkezési határidő: 2018. október 4. 

Jelentkezni lehet: a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével a mteszkeme@gmail.com e-mail címen. 

Érdeklődni a KEM Mérnöki Kamara titkárságán a 34/311-950 telefonszámon lehet. 
 

Várjuk szíves jelentkezését. 
 

Tisztelettel: 
 

Takács Zsuzsanna 

titkár 
 

Program: 

0900 Megnyitó 

910 Tervezésre is kiható jogszabályi aktualitások a hűtő-, klíma-, hőszivattyú ágazatban 

Előadó: Várkonyi Nándor, HKVSZ 

955 Akusztikai kérdések hűtőrendszerek tervezésénél 

Előadó: Korbuly Sándor, Gasparts Europe Kft. 

1040 S z ü n e t ,   b ü f é  

1055 Hűtőkompresszorok meghibásodásából levonható tanulságok 

Előadó: Magyarossy László, szakértő, hűtőtechnikai szakmérnök 

1140 Scroll kompresszorok teljesítményszabályozása 

Előadó: Vágvölgyi Ferenc / Wittinger Mátyás, Alfaco Kft. 

1225  S z ü n e t ,   b ü f é  

1240 Zárt szondás hőszivattyús rendszerek energia hatékony tervezése 

Előadó: Fodor Zoltán, Geowatt Kft. 

Innovatív megoldások a hűtéstechnikában 

Előadó: Csepi István okl. gépészmérnök-üzletkötő, VTS Hungary Kft. 

Kb. 1430  A program zárása 
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