HKVSZ 2019. évi évzáró közgyűlés
2019. évi tevékenységi összefoglaló és 2020-2021. tevékenységi tervek
2019-ben összességében rendkívül mozgalmas évet zárt a HKVSZ:


















OMÉN országos rendezvénysorozatban a HKVSZ a szervezői konzorcium tagja
Tovább!
HKVSZ-MÉGSZ-MMK OMÉN regionális épületgépész teniszkupán eredményes
szereplés
Az év során összesen 134 F-gáz kreditpontot lehetett gyűjteni HKVSZ
továbbképzéseken.
Konstruktív kapcsolatfejlesztés a Nemzeti Klímavédelmi Hatósággal.
Együttműködés az NKVH-val egy KEHOP pályázatban: CO2 oktatói labor
létrehozása
MMK felkérésére szakmai napok programjainak meghatározása.
35. Szervizkonferencia Tovább!
11. Járműklíma Szakértői Tanácskozás Tovább!
MÉGSZ-HKVSZ: 7. Megújuló energia szakmai nap Tovább!
3. Senior Hűtős Baráti Találkozó Tovább!
MÉGSZ-HKVSZ: 5. Klíma- és légtechnikai szakmai nap Tovább!
Környezetkímélő technológiák üzembiztos alkalmazása Tovább!
Hűtőközegek újradefiniálva Tovább!
Construma/Hungarotherm kiállításon a HKVSZ a Hungexpo felkért szakmai partnere,
továbbá a Hungarotherm Nagydíj zsürijének tagja Tovább.
Régi-új hűtőközegek reneszánsza: Széndioxid Tovább.
Régi-új hűtőközegek reneszánsza: Ammónia Tovább.
Szakmai nap és regionális fórum (január) Tovább.
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35. HKVSZ
Szervizkonferencia és 11.
JSZT

program-ütközések miatt halasztva

2020-ra áttervezve

OMÉN keretein belül

Szeged, november 24.

szakmai szerzők egyéb hasonló
feladattal leterheltek NKVH felé
egyetemi adminisztrációs korlátok
lebontása, együttműködési
részletek további tisztázása
Kiállító és szakmai zsüritag a
Hungarotherm Nagydíjon
AREA tavaszi közgyűlésén a
HKVSZ megfigyelői státuszban
meghívást kapott
magasabb kreditpont-értékek
törvénymódosítási javaslatok
egyeztetése
tanfolyami anyagok szakmai
anyagainak és vizsgakérdéseinek
felülvizsgálata
CO2 oktató labor létrehozása

2020-ra áttervezve

3. senior hűtőstalálkozó
az autógyárakban egymás után
kialakult demonstrációk miatt
ellehetetlenült
Századvég Gazdaságkutató ZRt
részére piacelemzés
NEA pályázati lehetőség 2 szálon
megpályázva
szakmai konzultációk, és lobby a
hűtős érintettségű szabványok
magyar nyelvű fordítására
HKVSZ a szervező bizottságban
Szervizkonferencia is a nyitó
események közé került
országosan sok rendezvényben
szakmai koordinátori szerep
színvonalas, gazdag szakmai
program, sok kiállító és résztvevő

Bp, október 17.
halasztva míg reális
lehetőség adódik

folyamatban
Hungexpo, április
Pozsony, május 2-4.
folyamatosan egész
évben

Bp, dec. 10.

lezárult
hosszú várólistára
elfogadott
folyamatban

november 20-30.

november 20-22.,
Balatonfüred
56+21

Terveink 2020-ban:
eredeti Mottó: fókuszban a szakma és környezetvédelem!
A 2019. évi lendületet folytatva 2020-ra is szép terveink lettek volna…, de sajnos március 11n közbeszólt az országos vészhelyzet elrendelése. Alábbi tervek megvalósultak, illetve
folyamatban vannak:
 Szakmai nap és regionális fórum: január 27., Berettyóújfalu Tovább.
 START 2020! Épületgépészeti évindító konferenciacsokor Tovább.
Benne: HKVSZ F-gáz kreditpontos továbbképzés (12pont)
 CO2 tanfolyamok indítása:
- március 9-10. kick off training
- július 5-6. 1. csoport
- szeptember 28-29. 2. csoport
- további csoportok jelentkezések függvényében
 Hűtős-klímás szakmérnökképzés elindítása – folyamatban
…amire készültünk volna, de sajnos egyelőre nincs reális lehetőség a megvalósításra:






Környezettudatosság a hűtő- és közvetítőközegek kiválasztásánál. ELNAPOLVA
Alternatív hűtőközegek üzembiztonsági követelményei. ELNAPOLVA
Alternatív hűtőközegekkel való üzemeltetés gyakorlati követelményei. ELNAPOLVA
36. HKVSZ Szervizkonferencia 2020. november 18-20. ELNAPOLVA
OMÉN teniszbajnokság BIZONYTALAN

…amire viszont egyáltalán nem készültünk, de a helyzet aktualizálta:






több média-megkeresés a kialakult vírushelyzet és klimatizálás biztonságosságának
kérdéskörében
online előadástartások a témában
témakör-prioritások áthelyeződése a biztonságos szakmai megoldások
előmozdításában
BÖRZE-oldalak a weblapon
hatósági-katasztrófavédelmi egyeztetések az alternatív hűtőközegek üzembiztos
felhasználása tekintetében

…amire készültünk, és valamilyen szinten kényszermegoldásban létrejött, vagy talán
létrejöhet:




MÉGSZ-HKVSZ közös konferenciák online formában megrendezése
MMK továbbképzések előadásainak online forgatása
OMÉN rendezvénysorozat

…ami minden zavaró körülménytől függetlenül szervezhető, intézhető:






szabványfordítások szponzori formában történő megvalósítása
szakmai jegyzetek, szakcikkek, állásfoglalások elkészítése
szakértési tevékenység a felkérések függvényében
egyéb kreatív szakmai megoldások alkalmazása (pl. kiadvány, arculatfejlesztés, lobby,
szponzoráció, stb.)

Terveink 2021-ben:
Mottó: szép jelent, szebb jövőt!
…sajnos a 2020. évre vonatkozó tervek nagy része a világjárvány áldozatául esett. Optimistán
nézünk a jövőbe és 2021-ben elsődleges cél az elmaradt tervek, lehetőségek realizálása. 2021ben szó szerint utol kell érni magunkat és felzárkózni az elmaradásokhoz. Mindenkit
váratlanul értek a 2020. év eseményei, sehol nem volt ilyen esetre egy kész válságterv,
teljesen új helyzet előtt állt mindenki. Nincs jó vagy rossz megoldás, döntéseket egyik napról
a másikra kellett hozni, hiszen tervezni még egy hétre előre is kockázatosan lehetett. Bízzunk
benne, hogy 2020. év végéi lecseng a világjárvány, és 2021-ben mindent lehet újrakezdeni,
újraépíteni. Ha ez így lesz, és miért ne lenne így, akkor kiváló lehetőségek előtt áll a
Szövetség!
Optimista előirányzatok 2021-re:










CO2 tanfolyamok folytatása és felfuttatása
Szervizkonferencia Visegrádon: akár két alkalommal is, ha a lehetőségek adottak
elmaradt tematikus konferenciák megtartása és újabb kreditpontos események
megvalósítása
Construma/Hungarotherm kiállítási részvétel
szakmérnökképzés elindítása
NKVH együttműködés továbbfejlesztése
szakmai szövetségekkel együttműködések folytatása (MÉGSZ, MMK, AOE, IPOSZ,
stb.)
MSZT szabványfordítások realizálása szponzorokkal
stb.

