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II. Szakmai Nemzeti Fórum
Státus-jelentés 3.
Tisztelt Szakmabarátunk!
A 2015. május 6-án megtartott, az Európai Unió területén a 2015. év szeptember 26-án életbelépő Energiahatékonysági
rendeleteinek ismertetését, valamint a május 26-án megküldött egységes Szakmai Ajánlást követő időszakról
kívánjuk Önöket ismét tájékoztatni. Fontosnak és elengedhetetlennek tartjuk, hogy a megkezdett tájékoztatás
a rendelet bevezetési időpontjáig és utána is folyamatosan és minél szélesebb szakmai és végfelhasználói körökben
elérhető legyen.

A II. Fórum szakmai ajánlásának aktivitásai és megjelenési formái:
Április - Július hónap:
 Tetőakadémia 2015 Építész konferencia (4 helyszín)
 Hungarotherm kiállítás – Földgázfelhasználás nap ea (’20) Budapest
 Dunagáz Szakmai Napok ea (’30) Visegrád
 MMK Mérnök Újság szakcikk
 Szent István Egyetem Gödöllő – GTK Szakmai Napok
 Lánchíd Rádió meghívott vendég (’30)
 NGM Work Shop – vezető gyártók közreműködésével

65/2011. (IV.15.) Kormányrendelet
Szeptember - December hónap:
 Világgazdaság ErP Konferencia ea (’30)
 MÉGSZ Konferencia Lurdy Ház ea (’30)
 Hír TV Reggeli műsor (’5)
 Szakmai Napok ea (’30) és MMK kötelező továbbképzés ea (’45) Debrecen
 Nemzetközi Gázkonferencia ea (’30) Siófok
 Ezermester újság szakcikk
 Magyar Installateur szakcikk
Az Energiahatékonysági rendeletekkel kapcsolatos következmények és lehetőségek végett részt vettünk
a VGF szervezésében, az Épületgépész Nap 2015 szakmai rendezvény Homlokzati égéstermék elvezetések
Fórum vitanapján is.
Szakmai programunk sikeres megvalósításának érdekében, alátámasztva a tavalyi és idei időszakos jelentésünk
aktivitásaival, erkölcsi támogatásuk mellett egy anyagi támogatási lehetőséget is figyelmükbe szeretnénk ajánlani.
Egy olyan támogatási formában tudják segíteni a munkánkat, ami szervezetüket, vállalatukat nem terheli
további költségekkel. Ez pedig a személyi jövedelemadó szabadon rendelkezhető, szakmai civil szervezeteknek adható
1% mértéke!

Ezért kérjük, hogy a Gáziparosok Országos Egyesületén (GOE) keresztül,
ajánlja fel adójának 1%-t
a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének!
Ezt a támogatást közös fejlődésünk és munkaprogramunk sikeres végrehajtása érdekében is szeretnék kihasználni.
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