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Épületgépész szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a szellőztetés témaköre nincs a
kormányzati szakpolitikusok figyelmének fókuszában. Ennek legfrissebb bizonyítékaként
említik meg többek között a 2020. november 25-én megjelent, gyermeket nevelő családok
otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) kormányrendeletet, melyből – a
sok egyéb támogatható tevékenység mellett – ismét kimaradt a szellőzés témaköre.

  

Pártoló tagjának, a Zehndernek kezdeményezése nyomán a Magyar Épületgépészek
Szövetsége vezetői már december 10-én elküldték levelüket Novák Katalin miniszter
asszonynak, aki rendeletet jegyzi. Ebben azt kérik, hogy a támogatott tevékenységek közé
vegyék fel a lakásszellőztető berendezések beépítését, ezek ugyanis a korszerű
épületgépészet szerves tartozékai. A Novák Katalinnak küldött levél i de kattintva  olvasható el.

  

– Az épületek szellőztetésének magyarországi szabályozási, alkalmazási kérdésköre is sok
problémát vet fel, melyen szeretnénk mindenképpen változtatni, és egységes álláspontot
képviselni, mely a szakma munkáját nagyban elősegíthetné – ezt már az AERECO Légtechnika
Kft. cégvezetője mondta. Király Tamás hozzátette, az Aereco, a Helios, a Zehnder vállalatok
közösen akarnak tenni a szakmáért, és azért, hogy a légtechnika megfelelő helyre kerülhessen
már az építőiparon belül.  – Éppen ezért azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a beltéri
levegőminőséggel kapcsolatos ismereteket, a friss levegő egészségre gyakorolt hatását a
szakma és a lakosság körében is ismertté tegyük.

  

Az érdekelt vállalkozások – mint írják a Magyar Épületgépészek Szövetségének eljuttatott
levelükben – közös állásfoglalásuk megfogalmazását az ösztönözte, hogy a magyar építőipar
döntéshozóinak, az építőipari pályázatok és a rendeletek megalkotóinak, a szakma, valamint a
lakosság figyelmét a komfort szellőzés fontosságára irányítsák.

  

Mindezekért arra kérték a Magyar Mérnöki Kamarát, annak Épületgépészeti Tagozatát, a
Magyar Épületgépészek Szövetségét, valamint a Magyar Épületgépészeti Koordinációs
Szövetséget, hogy közös beadvánnyal éljenek a rendeletmódosítás eléréséért.

  

A közös állásfoglalás szövege ide kattintva  olvasható el részletesen.
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https://epuletgepesz.hu/images/248/MEGSZ_level_Novak_Katalin.pdf?_t=1608557586
https://drive.google.com/file/d/1pBze2G5HvHW0VhTvP4LWg2BM6XeThMKm/view
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