A szakember dolgozik
Ez alkalommal a Rónai Hűtéstechnika kft-t mutatjuk be, egy kis családi vállalkozást, amely komoly
munkákat tudhat maga mögött. Rendelkeznek a HR I-es jogosultsággal, és vezető munkatársai is
évtizedes szakmai tapasztalattal állnak a kihívások elé. Tevékenységükről, szakmáról, utánpótlásról
beszélgettünk Rónai Balog Attilával, és fiával Rónai Balog Örssel.
Csak saját forgalmazású klímát
Elsősorban hűtőkamrák, hűtőberendezések építésével, javításával és karbantartásával foglalkoznak
kiemelkedő munkáik vannak a vendéglátás hűtőberendezéseinek területén. Ezen felül szezonálisan a
klímaszerelés is ott van a portfóliójukban. – Csak az általunk forgalmazott klímákat szereljük be, mert
az utóbbi időben számos negatív tapasztalattal gazdagodtunk. Az innen-onnan összevásárolt
készülékeknek sajnos rendkívül bizonytalan a hátterük, és ezért kockázatos a telepítésük. Vannak
olyan cégek, melyeket azért hoznak létre, hogy a környező –jellemzően nem az Európai Unió
területén lévő - országokból behozzák a készülékeket, majd eladják 2-3 év garanciával, de a
következő évben már köddé válnak a kétes eredetű forgalmazók. Így a garanciát nem lehet
érvényesíteni. Tudomásom szerint jelenleg az köteles vállalni a garanciális felelőséget, aki a gépet
felszerelte. Ezek a berendezések nagyon olcsók, tömeggyártásban készülnek, így a meghibásodási
valószínűségük is magasabb. Az igazság az, hogy a multik (Bauhaus, Obi stb.) is ugyan ez a helyzet, ha
a felhasználó megveszi az áruházból a berendezést, akkor első körben minket, kivitelezőket terhel a
garanciális kötelezettség. Ők elteszik a kiskereskedelmi árrést, a haszon jelentős részét, mi pedig
dolgozunk és kockáztatunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy csak saját forgalmazású klímákat szerelünk
fel. Ezen felül, ha a tulajdonos nem tartja karban megfelelően a berendezését, tönkremegy, nem lesz
megfelelő alkatrész utánpótlás, nem lehet javítani, és ezért megint mi tartjuk majd a hátunkat –
mondja el Rónai Balog Attila.
Elindultak az ellenőrzések
Jogosultság tekintetében a cégnek szerencséje volt. Jelenleg még nem kell újravizsgázni, pont akkor
tették le a különböző vizsgákat, amikor a régi rendszer kifutott, így még az új rendszer nem okozott
jelentős fennakadást a cég életében. – A jogosultságok öt évig érvényesek. Három évvel ezelőtt
vizsgáztam, akkor is elég nehézkes volt. Kellett tenni egy F-gáz vizsgát, annak a birtokában lehetett
megszerezni az un. kék kártyát. Összegben az első vizsga 70 ezer forint volt, majd a második kb. 150200 ezer forint. Most azt hallom a kollégáktól, hogy sokan elmennek Szlovákiába és ott 50-60 ezer
forintért letudják az egészet – teszi hozzá Rónai Balog Attila. Bizonyos képzőhelyeken valóban
elindultak a tanfolyamok és a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság szervezi az F-gáz vizsgákat is. Azonban a
szakembereknek sokszor nem helyben van a képzés és a vizsga, hanem adott esetben az ország másik
szegletébenben. Többen jelezték, hogy Budapestről például Győrbe kellett utazni a jogosultságok
megszerzéséért. A jogosultság megléte pedig rendkívül fontos. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság nyár
közepén kiadott egy felhívást, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a klímagázokkal kapcsolatos valamennyi
tevékenység tekintetében a hatósági ellenőrzéseket megkezdi. Az ellenőrzés tárgya: célzott
adatellenőrzés a Klímagáz adatbázisban a regisztrált vállalkozások tevékenységére vonatkozóan, azaz,
hogy rendelkezik‑e Megfelelési nyilatkozattal és regisztrált, vállalkozáshoz rendelt képesített

természetes személlyel. Innentől már, aki nem teljesíti a jogszabályokban előírt feltételeket, akár
több százezer forintos büntetésre is számíthat.
Az adminisztrációs terhek…
Az adminisztrációs terhekkel, a hűtőközegek, készülékek regisztrálásával a kisebb cégek, vállalkozások
viszont továbbra is hadilábon állnak. A szezon közepén, a munka terhei alatt kevés idő jut a pontos
regisztrációra, és a legtöbb esetben nem engedhetik meg maguknak, hogy erre a célra külön
alkalmazottat foglalkoztassanak. – Az őszi hónapokban jobban van időnk átnézni a pontos
nyilvántartást, és az esetleges hiányosságokat is ekkor tudjuk majd pótolni. Rengeteg munkánk van,
az adminisztrációt, a papírmunkát pedig mindig tologatni, halogatni kell. A nejem besegít, amennyit
tud, ő rendszerinformatikusként jobban átlátja, hogyan működik az adatbázis. Ő piszkál, noszogat,
hogy minden rendben legyen. Azt hozzá kell tennem, hogy minden arra irányuló kísérletet, ami a
kóklerek kiszűrését célozza meg, jónak tartok. Tapasztalatból beszélek, például egy klíma
felszereléséhez nem szükségeltetik kiemelkedő szaktudás, ezért sok vízvezeték szerelő, villanyszerelő,
egyéb szakképesítéssel rendelkező, és nem rendelkező ember foglalkozott, foglalkozik a
berendezések telepítésével. Az apró buktatókkal azonban nincsenek tisztában, így sokszor előfordul,
hogy a készülék egy hónap múlva felmondja a szolgálatot. Például a nem megfelelő peremezés miatt
elszökik a rendszerből a gáz, vagy a csövek illesztésénél használt tömítőanyag tönkreteszi a
kompresszort stb. Ilyen esetekben a javítás nem egyszerű, és költséges folyamat. Sok esetben vissza
kell bontani a rendszert, és újra – immáron szakszerűen – telepíteni kell a klímaberendezést. Az ilyen
esetben a tulajdonosnak felteszem a kérdést, miért nem annak szól, aki felszerelte. Jellemzően két
válasz érkezik, az egyik, hogy nem lehet elérni, a másik pedig, hogy nem akarok vele találkozni,
inkább fizetek, de legyen jól felszerelve – teszi hozzá Rónai Balog Attila. A szakemberek közül sokan
arra panaszkodnak, hogy a túlzott bürokrácia miatt sok kolléga elhagyja az országot, de még több a
fekete, vagy a szürkegazdaságban tevékenykedik. – Nem értek vele egyet, inkább úgy érzem, tisztult
a helyzet. Jó húzásnak tartom a hatóság részéről, hogy magánember nem vásárolhat készüléket, csak
ha egy jogosultsággal rendelkező szerelő aláírja a nyilatkozatot, hogy fe l fogja nála szerelni a gépet –
teszi hozzá Rónai Balog Attila.
Van utánpótlás
Rónai úr a fiát is elhozta a beszélgetésre, aki jelenleg elektrotechnikát tanul egy szakközépiskolában,
tehát van a cégben kinek tovább adni a stafétát. – Nagyon sok műszaki terület van, és a
hűtéstechnika is ezek közé tartozik, ahol elektrotechnikai tudás nélkül nehezen lehet megmaradni.
Manapság az, hogy valaki rendelkezik kalorikus ismeretekkel, ez a szakma 10 százalékát jelenti. A
vezérlés sokkal fontosabb terület lett. Az elektrotechnikus képzés után el kell majd mennie OKJ -s
hűtéstechnikai tanfolyamra – mondja el Rónai Balogh Attila. A legjobb, ha egy szakember egységében
látja át az épületgépészetet, ezért a cél az, hogy minden jogosultságot meg kell szerezni, a gáz, a
villany, a hűtés, a vízellátás területén. – Kicsi korom óta érdekelnek a műszaki dolgok, a szerelgetés, a
javítgatás. Nem is volt kérdés, hogy milyen iskolába menjek. Emellett az egész nyarat végigdolgoztam
- ez volt a negyedik ilyen nyaram - édesapám mellett. Sok dologra már önállóan is képes vagyok.
Legfontosabbnak a hiba megállapítást tartom, ebből lehet a legtöbbet tanulni, és néha ez a
legnehezebb feladat – mondja el Rónai Balog Örs.

