Három a magyar igazság: harmadszorra is Visegrád!
Ismét nagy sikerrel rendezte meg a HKVSZ 34. Szervizkonferenciáját Visegrádon 2018.
november 21-23. között. Idén 220 fölé szökött a résztvevői összlétszám.
A konferencia programkialakítása idén is formabontó volt:
-

-

az első nap kora délelőttjén megkezdődött a szakmai program és egészen fél hétig
stabilan tartott szinte mindvégig teltházas érdeklődés mellett
az F-gáz kreditpontokat idén újra lehetett gyűjteni a teljes rendezvény alatt, és aki
részt vett végig, és teljesítette a feltételeket, a személyképesítés meghosszabbításához
szükséges kreditpontok közel felét meg is tudta szerezni
a második napon kifejezetten „szakmai nap” jellegű témakörök vonultak fel, és a
reggeli óráktól folyamatosan kora este 6-ig sűrű program zajlott
a harmadik nap a K+F folyamatok elméleti és gyakorlati bemutatásával telt
demonstrációs berendezéssel illusztrálva

Találkozások és haladás
Az előadói és résztvevői visszajelzések alapján visszatekintve a korábbi rendezvényekre, a
2018-as Szervizkonferencia érte el az eddigi legmagasabb színvonalat. Az előadások alatt
szinte végig tele volt az előadóterem, a hallgatók aktívan érdeklődtek a témák iránt,
konstruktív hozzászólásokkal egészítették ki a prezentációkat. Kiemelendő, hogy a
konferencia harmadik napja is nagy érdeklődéssel telt, sőt, több résztvevő megjegyezte, hogy
igencsak megérte végighallgatni a három nap szakmai előadásait, kiemelve a harmadik nap
előadásait!
Szakmai és protokolláris program
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által is értékelt teljes program 24 F-gáz kreditpontot
jelenthetett az egyes résztvevőknek, akik rendelkeznek hazai F-gáz személyképesítéssel. Az
érdeklődők egy részét valóban „csak” a kreditpont motiválta, míg azok, akik rendszeres
résztvevői a Szervizkonferenciáknak úgy gondolták, hogy a kellemes konferenciázást
összekötik egy kis hasznos pontgyűjtéssel, de akadtak olyanok is, akik a kreditpontoktól
teljesen függetlenül kizárólag a szakmai fejlődésért és kapcsolattartásért jöttek el.
A szerdai nap most már hagyományosan a konferencia legfajsúlyosabb témáit dolgozza fel:
szabályozás, környezettudatosság és hűtőközegek. Várkonyi Nándor elnök köszöntőmegnyitó beszédét követően a HKVSZ Oktatás, K+F és Innovációs Szakosztály-vezetője
Betovics András beszélt a szövetségi érdekképviseleti tevékenység fontosságáról és
eredményességéről, majd Mészáros Fanni az Applia Magyarország Egyesülés képviselője a
szakemberképzés és tudatos beruházás, tudatos fogyasztás kapcsolatáról tartotta meg
prezentációját. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztató előadásában részletezte eddigi
gyakorlati tapasztalatait a Klímagáz Adatbázis működésével kapcsolatban, továbbá a
vonatkozó jogszabályok rugalmasabbá tételéről informált. Felhívta a figyelmet az adatbázis
precíz kezelésének fontosságára, mivel az időközben kirótt eseti büntetési tételek mind ilyen
jellegű problémákból adódtak.
A szerda délutáni program az abszorpciós készülékek fejlesztési trendjeinek bemutatásával
kezdődött a Dometic ZRt előadásában. Majd a hűtőközegek szállításával kapcsolatos

(fél)ismeretek tisztázására került sor közvetlenül a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Veszélyes Szállítmányok Főosztálya képviseletében Kozma Sándor tűzoltó
ezredes előadásában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előadása a hűtéstechnika
szerepéről a globális felmelegedésben és az ÜHG kibocsátásban folytatta a sort. Nem
mellesleg, a HKVSZ és az OMSZ együttműködő partnerek! A nap záró szekciója a
hűtőközegekről szólt: új hűtőközegek, szivárgás- és energiafogyasztás-ellenőrzés,
energiahatékonyságot támogató közvetítőközegek. Az előadásokat a Climalife Kft és külföldi
partnere a Honeywell előadója prezentálták.
Az első napot záró baráti vacsora kellemes hangulatban, kötetlenül és vidáman zajlott. Az
„after-party” keretében hajnalig mulattak a társaság legkitartóbb tagjai vidám énekléssel,
gitározással és beszélgetéssel.
A csütörtöki második konferencianap koncentrált szakmai programot kínált. De ellentétben
az előző évi „gyakorlattal”, idén sokkal kevesebben „adták fel” a figyelmet a szállodai
wellness világ javára, így inkább mindvégig kitartottak az előadások hallgatása mellett.
A nap két nagy témakört dolgozott fel: telepített légkondicionálók és légtechnikai rendszerek,
ipari hűtés.
Az előadások alábbi témákat dolgozták fel: professzionális munkaeszközök klímaszerelőknek
(Szenzortechnika), légkezelők kiválasztása elméletben és a gyakorlatban (Fläktgroup Austria
GmbH), energiahatékony szellőzés (Aereco). Kiemelt előadás volt idén is a légtechnika
szakmai része és az emberi egészség kapcsolódása, melyet dr. Szánthó Zoltán (BME)
prezentált, és előadásában ismét részletesen rámutatott, hogy szakmai vonatkozásban továbbra
sem elhanyagolható a legionella fertőzési gócok kialakulásának veszélye. A szünet után
energiatudatos hőszivattyúk és szellőztető rendszerek bemutatására került sor (Vaillant), majd
a szakmai berkeken belül is speciális szakterületként tisztelt kriogén hűtéstechnikák
bemutatása következett (Messer). A következő témakör vitaindítóját a HKVSZ Ipai Hűtés
Szakosztály-vezetője Kecse-Nagy Mátyás tartott nagyberendezések üzemeltetési kihívásaival
kapcsolatban. A délutánt a széndioxidos rendszerekhez testre szabott szabályozó rendszerek
illetve alacsony GWP-jű transzkritikus megoldások témafeldolgozásaival folytatták az Alfaco
és a Copeland előadói képviseletében, majd korszerű ZEAS-ipari berendezések (Daikin),
precíziós energiahatékony helyiség- és klímaszekrény légnedvesítés (BR-Gal Zöldautó), és
végül arra kaptak választ a megjelentek, hogy a klímatechnika vajon „miért tesz be” a
hűtéstechnikának (Soós ZRt).
Ezen a napon került sor egy trilaterális együttműködési megállapodás alapjainak letételére.
A lengyel, a magyar, és a szlovák hűtő- és klímatechnikai nemzeti szakmai szövetségek
képviselői kerekasztal megbeszélés keretében egyeztek meg arról, hogy egymással
összefogva képviselik közös érdekeiket hazai és nemzetközi szinten.
Az előadások után az esti programra is maradó résztvevők a visegrádi Királyi Palotába
érkeztek szervezett transzferrel egy meglepetés jellegű jubileumi műsorra, mely a HKVSZ
alapításának 25 éves évfordulójára készült. A program keretében a Bolyki Soul&Gospel
Kórus több, mint egy órás műsorára került sor, mely hatalmas sikert aratott. A Bolyki
Soul&Gospel Kórus már 2014-ben is fellépett az akkor Velencén megrendezett
Szervizkonferencián, mely bemutatkozásnak sikere adott alapot közkívánatra 2018-ra is a
Kórus meghívásának, hogy méltó módon kerüljön megünneplésre a negyed évszázados
jubileum. A műsort követően a Renaissance Visegrád autentikus éttermében folytatódott az

ünnepi est. A megnyitó toast-ot Várkonyi Nándor elnök prezentálta, majd a főétkezést
követően a desszert következett egy hatalmas tortával a HKVSZ 25 éves születésnapja
alkalmából. Az elnöki köszöntőt követően kitüntetésre kerültek a HKVSZ alapító tagjai, akik
közül megjelentek: KlímaComp Plus Kft képviselője Kovács Márta, Royal Kft képviselője
Bérczy Róbert, Váci Ernőné e.v. képviselője Váci Tamás. A többi alapító tag (Diós és Fia Bt,
Légmester Kft, Molnár Kft) képviselői részére a jelképes jubileumi ajándékot postai úton
juttatta el a Szövetség.
A konferencia pénteki napja minden évben megosztja a résztvevőket, előadókat és
szervezőket. Ezen a napon a hangulatot megzavarja, hogy rendszerint délelőtt el kell hagyni a
szállodai szobákat, a legtöbben már készülnek haza és a hétvégére. Idén ez másképp történt!
Persze, azon kevesek, akiknek éppen más dolga akadt ezen nap délelőttjére, kihagyták a
napot, de idén ők meglehetős kisebbségben maradtak azon „kemény maggal” szemben, akik
stabilan kitartottak délután 14:00-ig az előadások mellett! A pénteki szekcióelnöknek soha
nincs könnyű helyzete, hogy a figyelmet a konferencia harmadik napján is fenntartsa.
Betovics Andrásnak a HKVSZ Oktatás, K+F és Innovációs Szakosztály-vezetőjének mégis
sikerült ez a feladat úgy, hogy kissé átszervezte az előadások sorrendjét és egy surplus
gyakorlati bemutatóval illusztrálva a szakmai elméletet, szinte alig lehetett befejezni a
programot. A résztvevők egyöntetű megnyilvánulása az volt, hogy igényt tartanak az ilyen és
ehhez hasonló szakmai továbbképzésekre, az elmélet és gyakorlat kérdéseinek
szembesítésére, és nem elhanyagolható módon mindezeknek a kötetlen hangulatban történő
feldolgozására.
Következő 35. HKVSZ Szervizkonferencia: 2019. november második fele. Időpont és
helyszín még szervezés alatt.
Készítette:
Berzy Judith
2018. december 7.

