HKVSZ 2020. évi évzáró közgyűlés
2020. évi tevékenységi összefoglaló és 2021. évi tevékenységi terv
2020-ban sűrű tevékenységi terv állt össze, azonban az országos veszélyhelyzet többször is a
megvalósításnak gátat szabott. Így 2021-ben elsősorban az előző évben elmaradt
tevékenységeket kell pótolni.

Terveink voltak 2020-ban:
A 2019. évi lendületet folytatva 2020-ra is szép terveink lettek volna…, de sajnos március 11n közbeszólt az országos vészhelyzet elrendelése. Aztán november 11-n szintén…
Amit sikerült megvalósítani még a tavaszi veszélyhelyzet előtt:
 Szakmai nap és regionális fórum: január 27., Berettyóújfalu
 START 2020! Épületgépészeti évindító konferenciacsokor
Benne: HKVSZ F-gáz kreditpontos továbbképzés (12pont)
 CO2 a hűtéstechnikában c. továbbképző tanfolyamok indítása:
- március 9-10. teszt oktatás
…és az őszi veszélyhelyzet előtt:
 CO2 a hűtéstechnikában c. továbbképző tanfolyamok indítása:
- további három csoport oktatása
…amire készültünk volna, de még 2021. májusában sem adottak az objektív lehetőségek a
pótlásra:
Elnapolt programok, melyek a lehetőségek függvényében pótlásra kerülnek 2021-ben:
 CO2 a hűtéstechnikában (kreditpontos elméleti és gyakorlati továbbképzések)
 Környezettudatosság a hűtő- és közvetítőközegek kiválasztásánál (kreditpontos
konferencia)
 Alternatív hűtőközegek üzembiztonsági követelményei (kreditpontos továbbképzés)
 Alternatív hűtőközegekkel való üzemeltetés gyakorlati követelményei (kreditpontos
továbbképzés)
2020-ban sajnos elmaradt:
 36. HKVSZ Szervizkonferencia
 Épületgépészek teniszbajnoksága
2020-ban a helyzet aktualizálta problémamegoldások:
 több média-megkeresés a kialakult vírushelyzet és klimatizálás biztonságosságának
kérdéskörében
 online előadástartások a témában
 témakör-prioritások áthelyeződése a biztonságos szakmai megoldások
előmozdításában
 hatósági-katasztrófavédelmi egyeztetések az alternatív hűtőközegek üzembiztos
felhasználása tekintetében

Tehát sajnos a 2020. évre vonatkozó tervek nagy része a világjárvány áldozatául esett.
Senki nem láthatta előre, hogy a 2021. év szintén a világjárvány bélyegével kezdődik és
hosszú hónapokon át ellehetetleníti a tervezést, megvalósítást. 2021-ben szó szerint utol
kell érni magunkat és felzárkózni az tornyosuló tervekhez. Bízzunk benne, hogy 2021.
második félévében már a megszokott lendülettel folytatódhatnak a programok!
2021-ben előirányzott tervek:
 378-as szabvány magyar nyelvű fordításának koordinációja az MSZT-vel és
szponzorok közreműködésével
 (2020. évről áthozott elmaradt kreditpontos szakmai továbbképzések és konferenciák
pótlása)
 új, kreditpontos szakmai továbbképzések speciális témakörökben
 MÉGSZ-HKVSZ közös konferenciák online vagy személyes formában
 MMK továbbképzések hűtéstechnikai témában
 OMÉN rendezvénysorozat
 36. HKVSZ Szervizkonferencia
 Épületgépész teniszbajnokság
 hűtéstechnikai szakmérnökképzés
Folyamatos szakmai tevékenységek:
 szabványfordítások lektorálási folyamata
 szakcikkek, állásfoglalások elkészítése
 szakértési tevékenység felkérés függvényében
 társszövetségekkel együttműködés
 hatóságok felé lobby-tevékenység

