Komárom-Esztergom Megyei

MÉRNÖKI KAMARA

Tisztelt Kollegina!
Tisztelt Kollega!

Iktatószám: KE_Á/194-1/2022.

A vonatkozó jogszabályi előírások és a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata alapján a tervezőknek,
szakértőknek, felelős műszaki vezetőknek, építési műszaki ellenőröknek és épületenergetikai tanúsítóknak évente
egy alkalommal kell részt venni a területi kamara által szervezett szakmai továbbképzésen.
A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara
kötelező szakmai továbbképzést tart
Gáz- és olajipari, energetikai és épületgépészeti szakterületeken,

„Árrobbanás az energiák piacán” címmel,
tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, épületenergetikai tanúsítók részére.
(Nyilvántartási szám: 11/11/2022-005)
Időpont: 2022. május 24. 900 óra
Helyszín:
Edutus Egyetem „A” épület, I. emeleti Díszterem
Tatabánya, Stúdium tér 1.
A rendezvényhez személyes részvétellel és online módon is lehet csatlakozni.
A részvételt a Kamara rögzíti az MMK Integrált Informatikai Rendszerébe és kérésre arról igazolást is ad, amely
bizonyítja, hogy Ön eleget tett a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerint az ún. kötelező szakmai képzésének
a 2022. évre vonatkozóan.
A részvételi díj

10.000, - Ft/fő, melyhez a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara szakmagyakorlói
3.000,- Ft/fő támogatást kapnak.
A részvételi díj tartalmazza a szervezés és az oktatás költségét.
Jelentkezési határidő: 2022. május 20.
Jelentkezni lehet: a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével a tovabbkepzes.kamara11@gmail.com e-mail
címen.
Érdeklődni a KEM Mérnöki Kamara titkárságán a 34/311-950 és a 06-31/789-6607 telefonszámon lehet.
Program:
0900
0905

Megnyitó
„Árrobbanás az energiák piacán” című szakmai előadás
Előadó: Dr. Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök, a Miskolci Egyetem címzetes egyetemi docense
Az energia szabadpiacon vételező földgáz és villamos energia felhasználóknak ajánljuk az előadást, a
szabadpiaci árak helyzetéről és jövőjéről lesz szó. A résztvevők áttekintést kaphatnak az energia tőzsdékről,
a politikától mentes piac működéséről, vihetnek néhány ötletet a munkahelyükre az energia beszerzésről.

Az előadás közben két rövid szünettel.
Kb. 1400 – 1430 A rendezvény zárása.
Várjuk szíves jelentkezését!
Tisztelettel:
Vinitor Ágnes
titkár

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

