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Interjú Hegedűs Csabával,  
a HS-Elektro tulajdonosával

Mikor indítottad el a villamosipari cégedet?
A vállalkozás 2015-ben indult, kezdetben még egyé-
ni vállalkozásként. A cég nem mondható öreg róká-
nak, de a szakértelmünk és a gyakorlatunk már jóval 
korábban útjára indult. Nagyon sok projekt áll mö-
göttünk, amin megedződtünk.

Mi az, ami különleges a cégedben?
Első körben a saját szakember gárdát mondanám, 
akik lelkes, fiatalos csapatot és jó közösséget alkot-
nak. Jobban oda lehet figyelni a minőségre, mivel a 
cég alkalmazottai. Az alvállalkozó munkájára nyilván 
az ember nem tudna teljes körű minőséget garan-
tálni.

Másik talán a rugalmasság. Az a tapasztalat, hogy a 
mai világban, mintha minden begyorsult volna. Sok-
szor változnak a körülmények, és nagy rugalmasság-
ra van szükség a kivitelezések során is. Ezért úgy lá-
tom, hogy a minőség mellé alkalmazkodó képesség, 
kreativitás és elhivatottság is kell. Az elhivatottság 
visz előre minket. Meg akarjuk mutatni, hogy a fiata-
los lendületnek nincsenek határai. Képesek vagyunk 
színvonalas szolgáltatást nyújtani, legalább annyira, 
mint a 20-30 éves cégek. Sőt!

A villanyszerelésben fontosak a jogosultságok.  
A HS-Elektronak, az alapvetőkön túl, milyen 
további tevékenységre van jogosultsága?
•	 Épületek,	intézmények	villamos	biztonságtech-

nikai felülvizsgálata

•	 Érintésvédelmi	és	szabványossági	felülvizsgálatok,	 
villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

●•	 A	feltárt	hiányosságok	jegyzőkönyvi	dokumentá-
ciója. Igény esetén javítása.

Ti hogy éltétek meg a 2020-as évet?
Sok helyen hallani lehetett, hogy a járványügyi hely-
zet miatt leépítések történtek, többen elvesztették 
állásukat.  Nálunk a kivitelezések szerencsére nem 
álltak le. Munkavállalói leépítés nem történt, sőt bő-
vült a csapatunk. Külön öröm, hogy az óvintézkedé-
sek betartásával eddig egyetlen munkatársunk sem 
fertőződött meg a vírussal.

Mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
Akkor is dolgozom, a cégvezetés 24 órás feladat. A 
családommal próbálom tölteni a szabadidőmet, leg-
főképpen az 1 éves fiammal játszom. Ő egyelőre még 
csak szétszedni tud dolgokat, de ha kicsit nagyobb 
lesz, megtanítom az összeszerelésre is.  
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Érintésvédelmi felülvizsgálat. 
Mit érdemes tudni róla?

Mint a szakembereknél a bizonyítvány, mint az autóknál a műszaki vizsga, olyan a 
vállalkozásoknál az érintésvédelmi felülvizsgálat. A munkaeszközökre vonatkozó ál-
talános követelményeknek megfelelően a munkáltatóknak kötelessége olyan beren-
dezéseket a munkavállaló rendelkezésére bocsátani, melyek alkalmasak a biztonsá-
gos munkavégzésre, ezen kívül az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztetik. 
Az érintésvédelem áramütés elleni védelmet jelent.

Milyen esetekben kell felülvizsgálatot tenni?
•	 új	berendezés	kerül	beüzemelésekor

•	 villamos	kivitelezés	létesítése,	bővítése	esetleg	
átalakítása során

2 ok, amiért hasznos az érintésvédelmi felül-
vizsgálat
1. Balesetvédelem 

Biztonságban tudhatja dolgozóit.

2. Bírságok elkerülése 
Az ellenőrzések alkalmával elkerülhető a bírság, 
abban az esetben, ha fel tudja mutatni az érin-
tésvédelmi felülvizsgálat tényét igazoló doku-
mentumot.

Milyen esetekben kötelező?
•	 Új	berendezés	kerül	beüzemelésekor

•	 villamos	kivitelezés	létesítése,	bővítése	esetleg	
átalakítása során

Milyen időközönként szükséges a felülvizsgá-
lat?
Amennyiben nem új berendezésről van szó, a jog-
szabály kötelezővé teszi az időszakos felülvizsgála-
tot is, 3 évente írja elő. A munkavédelmi hatóság és a 
katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

Kire vonatkozik?
1. Cégek, vállalatok

2. Iskolák, intézmények, hivatalok

3. Kórházak, orvosi rendelők

Fontos kiemelni, hogy érintésvédelmi szabványos-
sági felülvizsgálatot kizárólag a megfelelő szakké-
pesítéssel rendelkező szakember végezheti el.

KISOKOS  
ROVAT
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Egy Tűzoltó Őrs különlegessége

IgAz 
TöRTÉnETEK

2020. szeptemberben került sor az új Villányi Tűzoltó Őrs átadására, melyben részt 
vett a HS-Elektro csapata is. Nagy öröm számunkra, hogy hozzájárulhattunk a tűzol-
tók hatékonyabb munkavégzéséhez.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az új 
villányi Tűzoltó Őrs a közelben fekvő 27 település 
csaknem 15 ezer lakosának mentő tűzvédelméről 
fog gondoskodni. A HS-Elektro szakemberei tel-
jes körű villamossági kivitelezés megvalósításában 
vettek részt.

A projekt különlegessége: cserépbe integrált 
napelem
A projekt egyik specialitása az a tetőcserépbe in-
tegrált napelemes rendszer, amely az új generációs 
okos napelemek közé tartozik. A napelemes rend-
szer igazán jövőbe mutató, esztétikus megjelenésű, 
modern megoldás. Kiváló lehetőség a napenergia 
hasznosítására, ugyanakkor praktikus is egyben.
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A Bajai Piac újjászületése

Kezdés: 2019. június, 

Átadás: 2020. december 

A projekt során  teljes körű villamossági kivitelezést 
végeztünk. Ebbe beletartozott a villámvédelem, a 
kábelfektetés, az elosztógyártás, átadással, minden 
részterülettel együtt. Ez lett az egyik szívügyünk, hi-
szen óriási értéket jelent a lakosságnak. Valóságos 
közösségi térnek nevezhetjük, mely a környezettuda-
tosság és a közösségépítés jegyében született meg. 

nagy öröm számunkra, hogy részt vehettünk  
benne.



Bővebb információra van szüksége?

Árajánlatot szeretne kérni?

Keresse munkatársunkat az alábbi 
elérhetőségeken!

HS ELEKTRO Kft.
7700 Mohács, Bérkocsi utca 23. 

Tel: +3620/315-6583 
E-mail: kozpont@hselektrokft.hu 

Web: hselektrokft.hu

www.hselektrokft.hu

