
ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTÁS – TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az épületenergetikai tanúsítói tevékenység egyik feltétele a Magyar Építész Kamaránál, vagy a Magyar Mérnöki Kamaránál 

sikeresen zárult épületenergetikai jogosultsági vizsga. 

A jogosultsági vizsga két részből épül fel: általános jogi részből és az un. különös, azaz szakmai részből. 

 

Az un. különös, azaz szakmai vizsgarész felkészítője a Magyar Építész Kamara védnökségében  

2015. április 28-29-30-án kerül megrendezésre, az alábbi tájékoztató szerint. 

Az elhangzó előadásokat és szakmai gyakorlatot az épületenergetika elismert hazai szaktekintélyei és a vizsgáztatásban 

jártas szakemberek tartják: 

prof. Zöld András, Dr. Osztroluczky Miklós, Baumann Mihály és Fritz Péter. 

 

Az un. különös, azaz szakmai vizsgarész felkészítőjének részletes tájékoztatója: 

 

I. Elméleti modul 

Épületenergetikai vizsgafelkészítő előadások 

A két napos elméleti képzés tananyaga az épületenergetikai szakmai vizsga témaköreire épül. 

 

Időpont: 

2015. április 28 - 29. (kedd és szerda) 

 

Helyszín: 

Kós Károly Művelődési Ház, I.emelet (Faluház), Budakalász, Szentendrei út 9.  

 

Továbbképzési pont: 

Magyar Építész Kamara: naponta 2 pont, összesen: 4 pont 

(Akkr. szám: 2014/245) 

 

Előadók: 

prof. Zöld András, dr. Osztroluczky Miklós, Baumann Mihály 

 

Részvételi díj: 

 Egy fő jelentkezése esetén a részvételi díj 46.900 Ft + Áfa/fő 

 Csoportos jelentkezés (minimum 2 fő) esetén a részvételi díj 43.900 Ft + Áfa/fő 
A részvétel feltétele a regisztráció és a részvételi díj kiegyenlítése legkésőbb a továbbképzés megkezdéséig. 
 
Kedvezmények: 
2015. április 20-ig történő regisztráció és részvételi díj beérkezése esetén az alábbi kedvezményes díjakon lehet részt 
venni: 

 Egy fő jelentkezése esetén a részvételi díj 39.900 Ft + Áfa/fő 

 Csoportos jelentkezés (minimum 2 fő) esetén a részvételi díj 36.900 Ft + Áfa/fő 

A részvételi díjak a vizsga díjat nem tartalmazzák. 

 

Bővebb információ és jelentkezés: 

e-mail: kreditpontoskepzes@gmail.com 

www.kreditpontoskepzes.hu 

 

II. Gyakorlati modul 

Épületenergetikai vizsgafelkészítő gyakorlatok és energetikai tanúsítvány készítés 

A gyakorlaton való részvétel mindazoknak ajánlott, akik a gyakorlati vizsgapéldákat  a vizsgáztatásban jártas szakember 

útmutatása mellett szeretnék begyakorolni, megérteni, illetve szeretnék az energetikai tanúsítvány készítésének gyakorlati 

ismereteit elsajátítani. 

mailto:kreditpontoskepzes@gmail.com
http://www.kreditpontoskepzes.hu/


 

Időpont: 

2015. április 30. (csütörtök) 

 

Helyszín: 

Kós Károly Művelődési Ház, I.emelet (Faluház), Budakalász, Szentendrei út 9.  

 

Továbbképzési pont: 

Magyar Építész Kamara: 2 pont 

(Akkr. szám: 2014/245) 

 

Gyakorlatvezető: 

Fritz Péter, okleveles épületgépész mérnök 

 
Részvételi díj 
• Épületenergetikai vizsgafelkészítő gyakorlatok és mintatanúsítás: 16.000 Ft + Áfa 
A részvétel feltétele a regisztráció és a részvételi díj kiegyenlítése legkésőbb a továbbképzés megkezdéséig. 
 
A részvételi díj a vizsga díjat nem tartalmazza. 

 
Bővebb információ és jelentkezés: 

e-mail: kreditpontoskepzes@gmail.com 

www.kreditpontoskepzes.hu 

 

 

 

Az épületenergetikai jogosultsági vizsgát a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szervezi. 

További információ: 

Magyar Mérnöki Kamara:  

www.mmk.hu 

 

Magyar Építész Kamara: 

Vizsgaidőpontok a Magyar Építész Kamaránál: 

www.mek.hu 

 

Általános jogi rész vizsgafelkészítő konzultáció a Magyar Építész Kamaránál: 

 Az általános jogi részből a Magyar Építész Kamara ingyenes konzultációt szervez, bővebben : 

www.mek.hu 

 

A vizsgával, a vizsgajelentkezéssel és az általános jogi vizsgafelkészítővel kapcsolatos bővebb információ:  

http://www.mek.hu/index.php?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok 
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