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Zsebők Lajos 
főszerkesztő, Vízmű Panoráma

kreitner krisZtina
a MaVíz titkárságának munkatársa

tary dávid
a MaVíz titkárságának munkatársa

A versenyre 21 csapat nevezett, és a Zalavíz 
Zrt.	 a	 MaVíz	munkatársaival	 együtt	 kitett	 ma-
gáért: nagyszerű, érdekes és izgalmas versenyt 
rendeztek. A zsűri tagjai voltak Rádonyi László, 
a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója mint a 
zsűri	elnöke,	Radács	Attila,	a	Bakonykarszt	Zrt.	
műszaki	 igazgatója,	 Lajtai	 Bálint,	 a	VAG	Arma-
turen	 Magyarország	 Kft.	 ügyvezetője,	 Mészá-
ros  János, a Zalavíz Zrt. ivóvíz-hálózati egység-
irányító	helyettese	és	Várszegi	Csaba,	a	MaVíz	
titkárságának munkatársa. A döntést minden 
szerelési helynél pályabírók segítették.

A verseny, mint rendesen, két részből állt, 
első nap a gyakorlati feladat elvégzésére került 
sor, a második nap az elméleti tudás mérésére 
tesztfeladatokat kellet megoldani. A gyakorla-
tért maximum 200 pontot lehetett szerezni, az 
elméletért pedig 100 pontot.

A résztvevők szerint a gyakorlat tényleg 
furfangosan összetett, de megoldható feladat 

volt, viszont az elméleti teszt helyes 
kitöltése meglehetősen nagy kihívást 
jelentett. Ezt tükrözi, hogy a gyakor-
latnál az elért legmagasabb pontszám 
186, a legalacsonyabb 113 volt, az el-
méletnél viszont a legmagasabb csak 
72, és a legalacsonyabb 32 pont volt.

A rendezvényen mintegy kétszáz 
fő vett részt: versenyzők, kísérők, meg-
hívottak, a sajtó, és üdítő színfoltként 
kilenc diák, akik a zalaegerszegi Szé-
chenyi István Szakgimnázium végzős 
épületgépész osztályába járnak. Kér-
deztük tőlük, hogy kerülnek ide, mire 

megtudtuk, hárman közülük a gyakorlatukat 
töltik a cégnél. Ennek és az iskola, illetve a cég 
közötti jó kapcsolatnak köszönhetően hívták 
meg	 őket.	 Mint	 mondták,	 nem	 is	 gondolták,	
hogy ilyen érdekes és szakmailag hasznos ver-
senyeket tart a szakma.

Ugyan nem tartott egy hétig a szerelőverseny Lentiben, 
de mégis igaz, amit dr. Pál Attila, a Zala Megyei 
Közgyűlés elnöke mondott a megnyitó beszédében – 
kissé átértelmezve az előző rendszer munkatáborának 
szlogenjét: a résztvevők lelkivilágát helyrebillentette a 
helyszín, a nagyszerű rendezés és a valódi versengés. 

A XV. ORSZÁgOS VÍZIKöZMŰ 
SZERELőVERSENy
„Egy HéT LENTI HELyREBILLENTI”

A „megnyitók” és a zsűri

A megnyitóhoz felsorakozott csapatok

Megkérdeztük Mészáros Jánost még az elején, 

hogy kik és miként készítették elő szakmailag a 

versenyt, és milyenek lesznek a feladatok. Mint 

elmondta, Dzsudzsák Ferencné ivóvíz-ágazati fő-

mérnök irányításával ő és Ecsedi Péter, az ivóvíz-

hálózati egységirányítás vezetője találta ki a fel-

adatokat és a tesztet, de az előkészítésben tizenhat 

fő vett részt, és a 21 pályabírót is 

a cég állította ki. A gyakorlati fel-

adatot úgy jellemezte, hogy napi 

rutinból nem oldható meg. Értel-

mezni kell a feladatleírást, a sze-

relés ehhez képest már egyszerű, 

tehát – bár ez szerelőverseny – a 

dolog inkább fejben dől el. Mint 

ahogy mindennapi munkánk so-

rán is azt várjuk a szerelőktől, 

hogy gondolkozzanak. Ecsedi 

Péter a bemutató szerelésnél 

elmondta, tulajdonképpen nem 

különleges maga a feladat, de azt 

sok „apró aljassággal” dúsították. 

Az elmélet megmaradt a szakma keretei között, 

azokat a dolgokat kell tudni, melyek egy jó – igaz, 

nagyon jó – szerelő magas szintű felkészültségéről 

tanúskodnak. Tehát, mint Mészáros János mondta: 

nem tartjuk könnyűnek a versenyt, de őszintén sze-

retnénk, ha minél több jó megoldás születne.

A pályabírók
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Az eredményhirdetés előtt a zsűri elnöke 
úgy összegezte a versenyen tapasztaltakat, hogy 
mind a szakmai színvonal, mind a szervezés pél-
daértékű volt, idén is tapasztaltabbak lettünk.

Az eredményhirdetés a szponzori tesztek 
megoldásáért járó díjak átadásával kezdődött. 

Az Interex-Waga Kft. díját, mivel a tesztjü-
ket valamennyi csapat hibátlanul oldotta meg, 
sorsolás útján a DRV Zrt. csapata kapta.

A Kristály Kft. díját a tesztjüket legsikereseb-
ben	megoldó	csapat,	a	DMRV	Zrt.	csapata	nyerte.

A HAWLE Kft. díját a legszerencsésebb Érd 
és Térsége Víziközmű Kft. csapata vihette haza. 
A HAWLE Kft. másik különdíját vevőszolgálatuk 
9-es szerencseszáma alapján a kilencedik he-
lyezett	MIVÍZ	Kft.	csapata	kapta.	

A legfiatalabb versenyzőnek járó különdíjat 
a	Zenner	&	Becker	Kft.	adta	át	Hegyi		Bencének,	
míg a legidősebb versenyzőként Rieder András 
kapott különdíjat.

A VKDSZ különdíját, egy a csapattagoknak 
szóló hajdúszoboszlói hétvégén való részvételt 
a legelszántabb Nyírségvíz Zrt. csapata kapta.

A	MaVíz	fair	play	díját	–	a	szomszéd	csapat	
szerszámmal	való	kisegítéséért	–	a	Bácsvíz	Zrt.	
csapata nyerte el.

A	leggyorsabb	szerelésért	 járó	MaVíz-díjat	
a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. csapata vi-
hette haza.

A XV. Országos Víziközmű Szerelőverseny 
dobogósai:

Rádonyi Lászlót, a zsűri elnökét kérdeztük
Miért vállalta a zsűriben való részvételt és a nagy felelősséggel járó elnöki szerepet? 

A zsűrinek csak olyan tagjai lehetnek, akik nem kötődnek az induló csapatokhoz. Ez már a harmadik alkalom, 

hogy felkérnek a közreműködésre, és másodszor elnökösködöm. Szeretem a szakmánk gyakorlati részét, szívesen 

vállaltam. 

  

Milyen volt a gyakorlati versenyfeladat, és miként tudták azt a csapatok teljesíteni?

Egyre nehezebb fogós gyakorlati feladatokat kitalálni, de idén is sikerült ez a zalaegerszegi kollégáknak. Talán 

három csapat nem tudta teljesen befejezni a feladatot két óra alatt, ami a csapatok jó felkészültségét bizonyítja. 

  

A tesztfeladat nehézségi fokát hogyan sikerült megugraniuk a csapatoknak? 

A tesztek idén nehezebbek voltak, mint a korábbi években. A fejérvizes fiúk 72 pontot értek el a 100-ból, de a 

csapatok között a legtöbben 50% körül teljesítettek. Itt van még mit javulnunk. 

  Kell-e változtatni valamit a versenyen? Tudunk-e valamin javítani? 

A versenyben talán az a legfontosabb, hogy két napra kiszakadnak a szerelők a napi mókuskerékből, és megis-

merhetik egymást. Én nem nagyon változtatnék a jelenlegi kereteken. 

  

Milyen volt a rendezés, a szervezés, van-e valami, amivel még jobbá tudjuk tenni a versenyt? 

Minden olimpia után – a záróünnepségen – mindenki azt várja, hogyan minősíti a NOB elnöke az adott olimpiát. 

A szerelőversenyeket a rendezők mindig szívügyüknek tekintik. Így volt ez idén is. Az egerszegiek Lenti városával 

összefogva (amely ezt egy fontos városi eseménynek tekintette) profi módon rendezték meg a versenyt, és még 

azt is elintézték, hogy kiváló idő legyen ezen a két napon. Köszönöm minden szervezőnek, közreműködőnek, a 

MaVíz csapatának, és már most jó munkát kívánok a Fejérvíznek a következő verseny előkészítéséhez. 

Az első helyezett FEJÉRVÍZ Zrt. csapata A második helyezett ÉTV Zrt. csapata

A diákok csapata

A gyakorlati feladat értelmezése



23v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 6 / 6m a v í z  H í R e k m a v í z  H í R e k

I.	helyezés:	FEJÉRVÍZ	Zrt.,	csapattagok:	Udvardi	János	csapatkapitány,		
 Faddi Vilmos, Janászek Attila Valter és Vincze Sándor. 
II. helyezés: Érd és Térsége Víziközmű Kft., csapattagok: Apró Zoltán, 
	 Jakab	Gábor,	Szabó	Miklós,	Szőts	Gábor.
III. Helyezés: ÉDV Zrt., csapattagok: Földes Gábor, Rieder András, 
 Schuszter Ádám.

A versenyt Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója úgy zárta, 
hogy a legfontosabb célkitűzéseik teljesültek, a versengés sportszerű 
volt, és a résztvevők nemcsak tanulhattak egymástól, hanem, reméli, jól 
is érezték magukat.

A verseny és eredményei önmagukban is izgalmasak, de még érde-
kesebb a kép, ha visszatekintünk az összes versenyre és azok eredmé-
nyeire. Nem volt egyszerű, de összeszedtük a versenyhelyszíneket és a 
dobogós csapatokat:

Ha minden első helyezésért három pon-
tot, a másodikért kettőt, a harmadikért egyet 
adunk (és figyelmen kívül hagyjuk a további 
sorrendet, valamint azt, ki hányszor indult, és a 
megszűnt cégeket sem soroljuk), az örökrang-
lista így néz ki:

A harmadik helyezett ÉDV  Zrt. csapata

A nyertes csapat kapitányát,
udvardi jánost kérdeztük
Honnan jöttek? Kik a csapat tagjai?
A Fejérvíz Zrt. Móri Üzemmérnökségétől érkeztünk. 

A csapatot Faddi Vilmos, Janászek Attila Valter, 

Vincze Sándor és jómagam, Udvardi János alkottuk.

Miért pont önökre esett a választás a Fejérvíz-
nél? Volt házi megmérettetés?
Most nem volt ilyen, igazából ez a korábbi házi verse-

nyek eredményei alapján összeállított, bevált csapat 

egy új taggal, Janászek Attila Valter személyében.

Ezek szerint többször vettek már részt szerelő-
versenyen?
Igen, már többször indultunk. Ráadásul 2014-ben 

Győrben szintén sikerült megnyernünk a versenyt, 

ugyanezzel a csapattal. 

Milyen volt a gyakorlati versenyfeladat? Mi-
ként tudták teljesíteni?
A gyakorlati feladatnál a szerelés aránylag egy-

szerű volt, viszont arra nehéz volt rájönni, hogy 

mik a hibák, és miket kell kijavítani. Ez egy kicsit 

összetettebb volt, de megoldottuk. 

Hogyan sikerült teljesíteni a tesztfeladatot?
A teszt nagyon nehéz volt. Ezt az is tükrözi, hogy 

100 pontból csak 72 pontot értünk el, és még így is 

mi töltöttük ki legjobban a tesztet. 

ön szerint kell változtatni valamit a versenyen?
Az a koncepció szerintem megfelelő, hogy első nap 

kell teljesíteni a gyakorlati versenyfeladatot, és 

másnap kerül sor az elméleti megmérettetésre. Nem 

gondolnám, hogy kellene bármiben is változtatni.

A szervezéssel, rendezéssel elégedett volt? 
Azon változtatna valamit?
A szervezéssel maximálisan meg voltunk elégedve, 

nagyon szép helyen voltunk, és jó időjárást sikerült 

kifognunk.

Szerelőversenyek és helyezések

2001.
Tata (éDV Zrt.)
I. ÉRV Zrt.
II. BAKONYKARSZT Zrt.
III. FEJÉRVÍZ Zrt.  

2002.
Miskolc (éRV Zrt.)
I. FEJÉRVÍZ Zrt.
II. ÉDV Zrt.
III. ÉRV Zrt. 

2003.
Székesfehérvár (FEjéRVÍZ Zrt.)
I. Bátonyterenyei Víz- 
    és Csatornamű Kft.
II. DRV Zrt.
III. ÉRV Zrt.

2004.
Budapest 
(Főváros Vízművek Zrt.)
I. ÉDV Zrt.
II. MIVÍZ Kft.
III. VASIVÍZ Zrt.

2005.
Debrecen 
(DEBRECENI VÍZMŰ Zrt.)
I. Pécsi Vízmű Zrt.
II. FEJÉRVÍZ Zrt.
III. ÉDV Zrt. 

2006.
Tata (éDV Zrt.)
I. Pécsi Vízmű Zrt.
II. MIVÍZ Kft.
III. Makó Térségi Vízmű Kft.

2007.
Siófok (DRV Zrt.)
I. ÉDV Zrt.
II. KAVÍZ Kft.
III. ÖKOVÍZ Kft.

2008.
Zalakaros (Délzalai Víz- 
és Csatornamű Zrt.)
I. ZALAVÍZ Zrt.
II. KAVÍZ Kft.
III. Fővárosi Vízművek Zrt.

2009.
Kecskemét (BÁCSVÍZ Zrt.)
I. MIVÍZ Kft.
II. ZALAVÍZ Zrt.
III. Dombóvár és Környéke Vízmű Kft. 

2010. 
Hévíz (ZALAVÍZ Zrt.)
I. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
II. Heves Megyei Vízmű Zrt.
III. Szegedi Vízmű Zrt.

2011.
Eger (Heves Megyei Vízmű Zrt.)
I. FEJÉRVÍZ Zrt.
II. MIVÍZ Zrt.
III. ÉRV Zrt. 

2012.
Székesfehérvár (FEjéRVÍZ Zrt.)
I. PANNONVÍZ Zrt.
II. Bátonyterenyei Víz- 
     és Csatornamű Kft.
III. ÉRV Zrt.

2014. 
győr (Pannon-Víz Zrt.)
I. FEJÉRVÍZ Zrt.
II. VASIVÍZ Zrt.
III. Szegedi Vízmű Zrt. 

2015. 
Szombathely (VASIVÍZ ZRt.)
I. ZALAVÍZ Zrt.
II. DMRV Zrt.
III. KAVÍZ Kft. 

2016.
Lenti (ZALAVÍZ Zrt.)
I. FEJÉRVÍZ Zrt.
II. Érd és Térsége Víziközmű Kft.
III. ÉDV Zrt.

Szerelőversenyek örökranglistája

Helyezés Cég Pontszám
1. FEJÉRVÍZ Zrt. 15
2. ÉDV Zrt. 10
3. MIVÍZ Kft. 9
4. ZALAVÍZ Zrt. 8
5. ÉRV Zrt. 7
6. KAVÍZ Kft. 5
7. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 3
7. Pannon-Víz Zrt. 3
7. VASIVÍZ ZRt. 3
8. BAKONYKARSZT Zrt. 2
8. Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2
8. DMRV Zrt. 2
8. DRV Zrt. 2
9. Fővárosi Vízművek Zrt. 1
9. Heves Megyei Vízmű Zrt. 1


