
22 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 7 / 6m a v í z  H í r e k

Zsebők Lajos 
főszerkesztő

WiNkLer VeroNika
a MaVíz munkatársa

Az érdeklődés most sem hagyott alább, 24 
csapat versenyzett a legjobbnak járó kitün-
tetésért, valamint közel 200-an vettek részt a 
rendezvényen. Külön öröm, hogy ezúttal há-
rom külföldi vízmű is elfogadta a meghívást, 
így részvételükkel a Szatmárnémeti Vízművek, 
a Szabadkai Vízművek és a Nyugat-szlovákiai 
Vízművek munkatársai színesítették a versenyt. 
Mint minden évben, egy gyakorlati feladat 
megoldásával, valamint elméleti teszt kitölté-
sével kellett bizonyítaniuk rátermettségüket a 
szakembereknek. 

Az első nap délutánján a megnyitóra és a 
gyakorlati feladat megoldására került sor. Az 
ünnepélyes megnyitón – Szeged főterén! – Dr. 
Solymos László, Szeged város alpolgármestere, 
valamint	Istókovics	Zoltán,	a	Szegedi	Vízmű	Zrt.	
vezérigazgatója mondott köszöntőt, és meg-
nyitójában Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű 
Szövetség elnöke hívta fel a figyelmet az ellátó-
hálózatok egyre rosszabb állapotára, valamint 
a szakemberhiányra és az alacsony bérekre. 

A zsűri tagjai Rádonyi László, a Soproni Vízmű 
Zrt.	 vezérigazgatója,	 aki	 egyben	 a	 zsűri	 elnö-
ke,	Radács	Attila,	a	Bakonykarszt	Zrt.	műszaki	
igazgatója,	 Csáki	 Attila,	 az	 Interex-Waga	 Kft.	
cégvezetője, Várszegi Csaba, a Magyar Víziköz-
mű Szövetség munkatársa és Bodor Dezső, a 
házigazda	Szegedi	Vízmű	Zrt.	műszaki	 igazga-
tója voltak.

ezt a szlogenje is jelezte: „Gyors 
és minőségi munka.” 

A gyakorlati verseny magá-
ban foglalta a megadott váz-
rajz alapján a szerelési feladat 
megoldását, illetve a szerel-
vények puzzle-szerű kirakását, 
ennek jóváhagyását követően 
a szerelés elvégzését, a nyo-
máspróbát, majd a megszerelt 

„hálózat” teljes szétbontását és 
az anyagok rendezett beraká-
sát egy ládába. 

Mindezt időre! A gyakorlati 
versenyen 450 pont volt elér-
hető, a teljesítésre 150 perc állt 

rendelkezésre.	A	 leggyorsabban	a	Fejérvíz	Zrt.	
csapata végzett, ők 2 órán belül oldották meg 
a feladatot.

Az idei feladat eltért a megszokottaktól. A 
verseny célja és alapelve az objektíven mérhe-
tő, gyors és minőségi munkavégzés volt, ahogy 

Igencsak meglepődtünk, amikor láttuk a kiírásban, 
a szerelők Szeged főterén fognak dolgozni, mi több, 
a versengés időre történik, és a részeredményeket 
folyamatosan közzéteszik. Csupa olyan dolog, ami 
eddig nem így volt. De bejött. Az egyik legjobban 
szervezett és legizgalmasabb verseny volt ez a szegedi.

EZ  A VERSENY 
TELjESEN MÁS VOLT
A XVI. ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ SZERELŐVERSENYRŐL

A sorakozó

A szerelési puzzle és szerelés közben

A zsűri tagjai
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A verseny üde színfoltja volt, hogy a rendezők 
meghívták három helyi szakgimnázium és 
szakközépiskola diákjait, akik közül mintegy 
hatvanan jöttek el, sőt a hangulatot fokozandó 
kürtösök is jöttek lelkesíteni a csapatokat.

Vélemények a „meccs” után, 
rögtön a pálya széléről
A szerelésben harmadik legjobb csapat kapitá-

nyát, Toldi Csabát kérdeztük a Heves Megyei 

Vízműtől. Milyen volt?

Egészen nehéz, de jól kitalálták a szegediek. Rájön-

ni a feladat megoldására könnyebb volt, mint ko-

rábban, és jó volt, hogy szereléskor már nem kellett 

azon izgulni, vajon jól csináljuk-e. Viszont rengeteg 

csavarral kellett megküzdenünk, és a szétszerelés, 

a pakolás sem volt könnyű. Örülünk, hogy elöl vé-

geztünk, igyekezni fogunk a tesztírással is.

A második leggyorsabb csapat kapitánya, 

 Domán Zoltán a Pannon-Víztől így látta:

Nagyon tetszett, ahogy kitalálták a feladatot. Ösz-

sze tudjuk hasonlítani, mert már voltunk így együtt 

több versenyen is. Az volt a jó, hogy nem volt benne 

semmi turpisság, mindenki tiszta lappal kezdhe-

tett neki a szerelésnek. A legnehezebb azt a három 

percet volt kivárni, amíg meg kellett, hogy tartsa a 

szerelés a nyomást.

Nyugat-szlovákiai Vízművek (Érsekújvár köz-

ponttal), Dojčan Zoltán:

Nagyon tetszett, és mindent kiadtunk magunkból. 

A huszonnégy csapatból tizediknek fejeztük be 

a gyakorlati feladatot, ami nem olyan rossz ered-

mény, én jónak értékelem. Különösen így, hogy mi 

előre semmit sem tudtunk abból, milyen egy ver-

seny itt Magyarországon. Az tetszett benne, hogy 

minden számított. Ami nehéz volt, hogy nem ismer-

tük a szakkifejezéseket eléggé. Nálunk is vannak 

otthon, Szlovákiában szerelőversenyek, de egészen 

másmilyenek. Elrettentésül mondom, hogy olyano-

kat kell csinálnunk, mint tokos kötés ólomtömítés-

sel, rajzi feladatok, mint egy vizsgán, de mi nyertük 

meg, így jöhettünk ide, nagy örömünkre.

Másnap jött az elmélet, ahol 50 teszt-
kérdésre kellett kiválasztani a helyeset négy 
válaszlehetőségből.	 Az	 elérhető	 pontok	maxi-
mális száma 200 volt. Az idei évben a szerve-
zők újítottak, tableten kellett válaszolni, így 
az eredményeket folyamatosan nyomon kö-
vethették a versenyzők és kint a kísérők is. Az 
elméleti	versenyen	a	legjobban	az	ÉDV	Zrt.	csa-
pata teljesített, ők 163 pontot szereztek.

  

A szerelőverseny valójában egy 
sportversenyhez hasonlítható

Maróti Tibort, a Szegedi Vízmű Zrt. víz- és csatorna-

hálózati üzemvezetőjét kérdeztük

Teljesen más volt ez a szerelőverseny, mint a koráb-

biak. Miért borítottak?

Eddig 13 magas szakmai színvonalú versenyen vet-

tünk részt. Sok esetben tapasztaltuk, hogy a visszaiga-

zolások hiánya miatt a részt vevő csapatok tagjai ke-

serű szájízzel mentek haza. A versenyeken általában 

túltengett az elmélet, a gyakorlat nem csak a szerelési 

képességeken, hanem jórészt a szerencsén múlott. A 

teljes végeredményt sokszor napok múlva tudtuk meg. 

A korábbi tapasztalatok alapján egy más stílusú ver-

seny kialakítását tűztük ki célul. A sport iránti szerete-

tem terelt abba az irányba, hogy a verseny átlátható, 

az érdeklődők számára folyamatosan követhető és 

izgalmas legyen. Ezért örültem annak, hogy cégünk 

elvállalta a szervezést, és annak, hogy vezetőim reám 

bízták ennek szakmai előkészítését.

Nem ijedt meg a feladat nagyságától?

Nem, egyáltalán nem, tekintettel arra, hogy már kez-

dettől tudtam, hogy egy elkötelezett és felkészült csa-

pat vesz részt a szervezésben és a megvalósításban. 

Itt gondolok a munkatársaimra és a vezetőimre, a Ma-

Víz munkatársaira, valamint a segítő szponzorokra és 

beszállítókra. 

Mi volt a koncepció, és miben is volt akkor más ez 

a verseny?

Az alapkoncepció az volt, hogy a verseny hasonlítson 

a mindennapi gyakorlatban előforduló helyzetekre, 

gondolok arra, hogy egy vízvezeték-meghibásodás, 

szerelési feladat során a lehető leggyorsabban vissza 

kell adni a felhasználóknak a szolgáltatást úgy, hogy 

szerelést a legjobb minőségben valósítsuk meg. Ezért 

fogalmaztuk meg a feladatkiírásban a „Gyors és mi-

nőségi munka” szlogent. Emellett fontosnak tartottam, 

hogy az elmélet ne írhassa felül teljesen a gyakorlatot, 

csak finomítson az ott elért eredményeken, hiszen ez 

egy szerelőverseny. Nem engedtük meg a személy-

cserét a gyakorlat és az elmélet között, mert ne azzal 

nyerje meg valaki a versenyt, hogy betesz egy elméleti 

szakembert a csapatba. Emellett a MaVíz-zel egyet-

értésben a versenyt kivittük a városközpontba, az 

emberek, a felhasználók közé. A feladat értékelésének 

egyszerűsítésével segítettük a zsűri munkáját. Hason-

lóan a sportversenyekhez, fontosnak tartottuk, hogy 

folyamatosan közzétegyük az elért részeredményeket, 

így sokkal izgalmasabb lett a verseny, továbbá elértük 

azt is, hogy a kísérők – a legfőbb drukkerek – közvetle-

nül a pálya széléről szurkolhassanak.

És bejött?

Eddig nem kaptam kritikát.

Akkor én mondok egyet. A mi szakmánk éppen nem 

a kapkodásról kell, hogy szóljon, az időnél fonto-

sabb tényező a körültekintő üzembiztos szerelés, 

annak érdekében, hogy ne kelljen egy csövet újra 

kiásni egy-két év múlva. Az jut eszembe, hogy ez 

olyan, mintha a nemzetközi hegedűversenyen az 

győzhetne, aki gyorsabban tudja eljátszani Beetho-

ven D-dúr hegedűversenyét.

Ez nem jó hasonlat, mert a mi szakmánkban a legfon-

tosabb a fogyasztó, azaz az üzembiztos szerelés, a 

gyors és a minőségi munkavégzés követelmény, szin-

te „láthatatlannak” kell lennünk. A verseny során az 

idő mellett a minőség-ellenőrzés fontos szempont volt, 

hiszen a zsűri a pályabírók segítségével folyamato-

san ellenőrizte a szakszerűséget. A szerelési feladat 

legvégén három percen keresztül kellett bizonyítani a 

víztartást, és hiba esetén javítást kellett végezni, ami 

időveszteséget okozott.

Igen, tanúsíthatom én is, hogy a pályabírók elle-

nőrizték menet közben a minőséget, leellenőrizték 

valamennyi csavar meghúzását. Ami nekem a leg-

jobban tetszett, hogy az értékelés eleve kizárt min-

denféle szubjektivitást.

Direkt így találtuk ki a feladatok megfogalmazásánál.

Az iménti kritikámat ellensúlyozandó azt mondom, 

hogy ez az egyik legjobb verseny volt, amihez gra-

tulálok.

Az érdeklődő fiatalok egy csoportja            Lelkesítő kürtzene
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A díjkiosztó a zsűri elnökének értékelésé-
vel kezdődött, majd a szponzori tesztek leg-
jobb kitöltését jutalmazták. Sorsolás útján az 
Interex-Waga	Kft.	 által	 felajánlott	 különdíjat	 a	
KAVÍZ	 Kft.,	 a	 Kristály	 Kft.	 különdíját	 az	 Érd	 és	
Térsége Vízművek Kft. csapata kapta. Ezután a 
Hawle Kft. tesztjét legjobban kitöltő csapatnak, 
az	ÉDV	Zrt.-nek,	valamint	az	Arad	Hungária	Kft.	
szponzori	 tesztjét	 legjobban	 kitöltő	 DRV	 Zrt.	
csapatának adták át a díjat.

A díjkiosztó a különdíjak kiosztásával foly-
tatódott.	A	Szegedi	Vízmű	Zrt.	által	felajánlott	
különdíjat a legeredményesebb horgászcsa-
pat, a Kiskunsági Víziközmű Kft. versenyzői 

kapták. A legelszántabb hazai csapatnak járó 
díjat	 a	 Borsodvíz	 Zrt.	 csapata	 érdemelte	 ki,	 a	
VKDSZ	felajánlásával.	A	legjobb	külföldi	csapat	
a Nyugat-szlovákiai Vízmű csapata lett, az ő 
ajándékukat a Víz-TEC ajánlotta fel.

Az idei évben rendhagyó módon az első 8 
helyezettet díjazták. A HOBAS Hungária Kft. ál-
tal	felajánlott	ajándékcsomagokat	a	DMRV	Zrt.	
csapata kapta a 8. helyezésért. A 7. helyezett a 
DRV	Zrt.	 csapata	 lett,	 amely	 a	Hidrofilt	 Kft.	 ál-
tal felajánlott ajándékot kapta. A 6. helyen a 
Délzalai	Vízmű	Zrt.	csapata	végzett,	ők	a	MaVíz	
felajánlását	vihették	haza.	A	KAVÍZ	Zrt.	csapata	
szerezte meg az 5. helyet, nekik a PC Trade Kft. 

Tesztírás közben A drukkerek egy csoportja

Rádonyi Lászlót, 
a zsűri elnökét kérdeztük

Miért vállalta idén is a zsűriben való részvételt és az 

elnöki szerepet?

A Soproni Vízmű Zrt. nem indít csapatot, ami módot 

és lehetőséget ad arra, hogy a többi kollégával együtt 

részt vegyünk a zsűri munkájában. Az, hogy közülünk 

ki az elnök, semmilyen jelentőséggel nem bír, hiszen 

bármelyik kollégám remekül ellátta volna ezt a fela-

datot.

A Soproni Vízmű Zrt. miért nem indít csapatot?

A Soproni Vízművek kollégái nem szoktak részt venni 

a versenyen, ők inkább a mindennapok háborúit vívják 

otthon. 

Mi a véleménye a gyakorlati feladatról és a csapatok 

teljesítményéről? 

Idén kevesebb feladat volt, de egyértelmű megoldás-

sal. A csapatoknak egy egyszerű szerelési feladatot 

kellett teljesíteni, mely apró fondorlatokkal volt színe-

sítve. A megoldáshoz adott eszközkészlet állt rendel-

kezésre, de mindenekelőtt egy mágneses puzzle-t is ki 

kellett rakni a tervezett megoldásról, majd megépíteni, 

a végén pedig szétszedni az elkészült munkát, ami 

úgyszintén a feladat zseniális részét képezte. Összes-

ségében ezt egy jól kitalált feladványnak vélem. A tel-

jesítés tekintetében pedig elmondható, hogy a legtöbb 

csapat 2,5 órán belül, míg a leggyorsabbak 2 órán be-

lül oldották meg a feladatot.

A rendezvény második napján a szakemberek el-

méleti tudására voltak kíváncsiak. Ez a versenyrész 

idén eltért a korábbiaktól.

Igen, a tesztfeladatok terén idén egy technikai újítás-

sal készültek a szervezők. Papíralap helyett tabletek 

segítségével lehetett kitölteni az 50 kérdésből álló 

tesztet. Ez az informatikai fejlesztés remekül bevált, 

és amellett, hogy a mai kornak megfelelő, élvezhetővé 

tette a kísérők számára is az elméleti versenyt azzal, 

hogy a termen kívül található monitoron a teljes ver-

senyeredmény és a pillanatnyi állás is azonnal meg-

figyelhető volt.

Mi a véleménye az idei rendezésről, szervezésről?

A szervezők minden évben a hagyományokat követték, 

a szegedi kollégák pedig idén eltértek ettől, ami előre-

mutató. A versenyzőknek meg kell felelniük akár ennek, 

akár annak, de az biztos, hogy az Országos Szerelő-

versenyt minden évben meg kell rendezni. A szakembe-

rek megérdemlik a lehetőséget, hogy kiszakadjanak a 

dolgos hétköznapokból. A rendezvény lehetőséget ad 

nekik önmaguk megmérettetésére.

Az idei rendezés kiváló volt, a szegedi kollégák min-

dent megtettek a siker érdekében. Mi jól éreztük ma-

gunkat, és biztos nem vagyunk ezzel egyedül. Köszönet 

illeti érte az összes szervezőt és mindenkit, aki hozzá-

járult a verseny lebonyolításához.

A nyertes FEJÉRVÍZ Zrt. csapatát kérdeztük
Kik a csapat tagjai?

A Fejérvíz Zrt. munkatársai vagyunk, Udvardi 

 János mint a csapat kapitánya, valamint Janászek 

Attila Valter, Vincze Sándor és Faddi Vilmos.

A csapattagok kiválasztása a tavalyi siker után 

egyértelmű volt?  

Ez már egy nagyon jól összeszokott csapat, a tava-

lyi évben is ugyanebben a felállásban nyertük meg 

a versenyt. A Fejérvíz Zrt. vezetése idén is bizalmat 

szavazott nekünk, mi pedig örömmel tettünk eleget 

a felkérésnek.

Miként értékelnék a gyakorlati versenyfeladatot?

A szerelési feladatot érdekesnek, a mágneses kira-

kót ötletesnek találtuk. Ez egy újfajta gyakorlati 

feladat volt, ahol a gyorsaság is számított, ezért 

fárasztó volt a munka. Az pedig, hogy a szerelvényt 

szét is kellett szedni, meghúzta a versenyt. 

Tehát nem volt könnyű, mégis a csapatnak sike-

rült a legrövidebb idő alatt jól teljesíteni a felada-

tot. Mi ennek a titka? 

Három is van. Az egyik, hogy velünk van barátom 

és munkatársam, a géppuskakezűnek becézett Val-

ter, aki verhetetlen szerelésben, és Sándor, aki bölcs 

megfontoltsággal vette sorra a teendőket, és mi ta-

gadás, én is igyekeztem. A második titok, hogy jól 

fel tudjuk egymás között osztani a munkát. A har-

madik, talán látszik rajtunk és az eredményen, hogy 

nem most fogunk először a kezünkbe villáskulcsot. 

Ráadásként: halálosan komolyan veszünk minden 

versenyt.

Igen, láttuk, még egy pohár vizet inni sem álltak 

meg. És hogyan sikerült az elméleti versenyfeladat?

A teszt úgyszintén érdekes volt, valamint olyan kér-

déseket is tartalmazott, melyekhez a katalógusok is-

meretére is szükség volt. Számunkra az újfajta tab-

letes megoldás volt furcsa, nehezen tudtuk hárman 

egyszerre olvasni a kérdéseket, így néhány esetben 

figyelmetlenül és elhamarkodva válaszoltunk, ami 

miatt pontokat veszítettünk.

A szervezéssel elégedettek voltak? 

A szervezés idén is remek volt, nagyon jól éreztük 

magunkat. Külön öröm, hogy újból sikerült a dobogó 

legfelső fokára állnunk.

Lenne bármi, amin változtatnának?

Úgy gondoljuk, az elméleti rész tekintetében lehetne 

esetleg változtatni. Bár a tablet használata nagyon 

jó ötlet, a több főnek való könnyebb olvasás érdeké-

ben jó lenne papíralapon is megkapni a kérdéseket 

ennél a feladatrésznél.
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által felajánlott ajándékot adták át. A 4. helye-
zett	az	ÉDV	Zrt.	csapata	lett.	A	csapat	verseny-
zői és kísérői részére a MaVíz ajánlott fel díjat. 

Ezután pedig már a XVI. Országos Víziköz-
mű Szerelőverseny dobogósai kerültek kihir-
detésre:
I.	 helyezett:	Fejérvíz	Zrt.,	csapattagok:	Udvardi	

János, Vincze Sándor, Faddi Vilmos, Janászek 
Attila Valter

II.	helyezett:	Pannon-Víz	Zrt.,	csapattagok:	Buc-
kó	 Róbert,	 Domán	 Zoltán,	 Horváth	 Csaba,	
Horgány Attila

III.		helyezett:	Heves	Megyei	Vízmű	Zrt.,	csapat-
tagok: Sipos Krisztián, Tasi Ferenc, Toldi Csa-
ba, Völgyi Imre

A	 III.	 helyezett	 díját	 a	 Szegedi	Vízmű	Zrt.,	 a	 II.	
helyezettnek	 járó	 díjat	 az	 Interex-WAGA	 Kft.	
ajánlotta fel. A győztes csapat tagjainak pe-
dig a Kristály Kft. jóvoltából adták át a fődíjat. 
A dobogós helyezettek ezenkívül a MaVíz fel-
ajánlását is megkapták. A díjazottaknak ezúton 
is gratulálunk!

Érdekes áttekinteni az eddigi versenyeket és az 
elért dobogós helyeket, melyek így néznek ki:

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), ilyen az örök-
ranglista:

A versenyt végül Nagy Edit főtitkár asszony 
értékelte és zárta le, azzal, hogy megköszönte 
a rendezvényen való részvételt, és kiemelte, 
hogy az ország legjobb szerelői vannak a te-
remben, akik mind nyertesek.

új BELÉPŐ 
A MAVÍZ-HEZ
PAOR-VÍZ Kft. (Kiskunhalas)
Egy korábbi egyéni vállalkozó tevékenysé-
gének folytatásaként a Kft. 2001-ben kezdte 
meg működését. Fő tevékenységi köre a víz- és 
csatornaépítéshez szükséges cső és ipari sze-
relvények kereskedelme. E mellett forgalmaz 
uszodatechnikai, valamint öntöző rendsze-
rek építéséhez szükséges szerelvényeket is. A 
kiskunhalasi központ mellett Tatabányán is 
működtetnek egy telephelyet, mindkét létesít-
mény jelentős raktárkészlettel rendelkezik.

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.

2017. 
Szeged (Szegedi Vízmű Zrt.)
I. FEJÉRVÍZ Zrt.
II. PANNON-VÍZ Zrt.
III. Heves Megyei Vízmű Zrt. 

A második helyezett PANNON-VÍZ Zrt. ...

Az első helyezett FEJÉRVÍZ Zrt. csapata

és a harmadik Heves Megyei Vízmű Zrt. csapata

Szerelőversenyek örökranglistája

Helyezés Cég Pontszám
1. FEJÉRVÍZ Zrt. 18
2. ÉDV Zrt. 10
3. MIVÍZ Kft. 9
4. ZALAVÍZ Zrt. 8
5. ÉRV Zrt. 7
6. KAVÍZ Kft. 5
6. Pannon-Víz Zrt. 5
7. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 3
7. VASIVÍZ ZRt. 3
7. Heves Megyei Vízmű Zrt. 3
8. Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2
8. DMRV Zrt. 2
8. DRV Zrt. 2
8. BAKONYKARSZT Zrt. 2
8. Szegedi Vízművek Zrt. 2
9. Fővárosi Vízművek Zrt. 1
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Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft.
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� Adagolószivattyúk és tartozékok

� Klórgáz berendezések

� Mérés és szabályzástechnika

� Rendszer és gyártási technológia

� Vegyipari centrifugál szivattyúk

� Vízfertó́tlenítés

Az eló́relépésAz eló́relépésAz eló́relépés

� Hordó- és tartályszivattyúk

� Excenteres csigaszivattyúk

� Áramlásméró́ rendszerek

� Levegó́ mú́ködtetésú́ kettó́s 
 membrán szivattyúk

� Függó́leges és vízszintes 
 centrifugális szivattyúk

Komplett szivattyúcsalád Komplett szivattyúcsalád Komplett szivattyúcsalád 
egy kézbőlegy kézbőlegy kézből


