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dekesnek is kell lenni, hogy működjön a dolog.
K. K.: Ez is jó, tényleg, de az a baj, hogy ma már 

– ha elő is jön a pr – píár lesz belőle, melyet nap-
jainkban sokan a hazudozás szinonimájaként 
használnak. Lassan szégyellni kell a pr-t, és 
helyette kommunikációról és CSR-ről beszél-
nek (corporate social responsibility = vállalati 
társadalmi felelősségvállalás). De szerintem 
tök mindegy, minek hívjuk, a pr egy szervezet 
és a környezete közötti kapcsolat alakításának 
az eszköze. 

Zs. L.: Igen megkopott a fénye a pr-nek, és a 
politikai kommunikáció legfőbb eszközévé vált, 
sőt kifordították, mint egy bundát (kifordítom, 
befordítom, mégis pr a pr, ihaj… ismered a nó-
tát). A „tégy jót, és beszélj róla” helyett sokszor 
arról szól, hogy kutasd fel, a másik mit csinált 
rosszul (nem baj, ha nem tejesen igaz), és be-
szélj róla. Pedig a pr alapvetése, hogy nemcsak 
nyíltnak, hanem igaznak is kell lenni.
K. K.: Ha belegondolunk, a pr a bizalmi kapcso-
lat felépítéséről és fenntartásáról szól. Minden 
ember, minden szervezet arra vágyik, hogy 
szeressék, vagy legalábbis elfogadják. Persze 
arról is szó van nem is kevéssé, hogy egy piaci 
szereplő „megágyazzon” az üzletnek, hogy a 
vevők elhiggyék, valaki vagy valami olyan cég 
kínálja a portékáját, akiben, amiben meg lehet 
bízni. Válasszák őt, ne a konkurenciát.

Zs. L.: Igen, igen, de nálunk nem lehet szó arról, 
hogy bennünket válasszanak. A vevő – bocsá-
nat, felhasználó – beleszületik vagy beleköltö-
zik a vevői szerepkörbe, szó sincs választásról. 
Mégis azt mondom, rendkívül fontos szerepe 
van a bizalmi kapcsolatnak a felhasználók irá-
nyában, mert a szolgáltatás minősége másként 
jelenik meg, más lesz a vélemény a tevékenysé-
günkről. A stratégiai célok között szereplő „tár-
sadalmi elismertség növeléséhez” az út bizony 
a pr-en, a kommunikáción keresztül vezet. De 
nézzünk felfelé is. Ha a döntéshozók fejében az 
a kép rólunk, hogy kitalicskázzuk a pénzt, vagy 

Kreitner Krisztina: Nekem az tetszik legjobban, 
hogy „A mókus is patkány, csak jobb a pr-je.”

Zs. L.: Ez nagyon érzékletes. Nekem ennél szak-
maiabb jutott eszembe. Barát Tamás – még a 
hőskorban – azt mondta, a pr lényegében arról 
szól, hogy tegyél jót, és beszélj róla. Ez nagyon 
kifejező, mert nem elég beszélni magunkról 
magunknak, hanem kifelé kell mondani valami 
fontosat, jót, érdekeset (különösen, ha a tevé-
kenységünk a köz számára érdektelen), hogy 
odaforduljanak. Tehát nemcsak fontosnak, ér-

Kreitner Krisztina a MaVíz szóvivője, emellett 
rendezvényszervező, események moderátora, 
és még sorolhatnánk. Tegeződni fogunk, hi-
szen korábban a MaVíz Pr- munkacsoportjában 
7 évig együtt dolgoztunk. A szöveget is köny-
nyedebbre vettük a megszokottnál.

Zsebők Lajos: Kedves Kriszta, talán mondjunk 
közhelyeket bemelegítésül, hogy még inkább 
értsenek bennünket: mi a fene ez a pr? (Így, kis-
betűvel, kiejtve pedig péer, nem píár és végleg 
nem pier.) 

A PR-RőL, 
A KOMMUNIKÁCIÓRÓL
A MAVÍZ SZÓVÍVőjE ÉS A FőSZERKESZTő BESZÉLgET 

Az elmúlt két évben már mindenről volt szó, a műszaki 
kérdések mellett a gazdálkodásról, az értékesítésről, 
a vízminőségről, a labormunkákról, az informatikáról, 
a HR- és a jogi kérdésekről, csak a pr-ről, illetve 
kommunikációról nem. Igaz, e témakörnek jelenleg 
nincs is a MaVíz-ben bizottsága, de ez nem jelenti azt, 
hogy ez valami lényegtelen dolog lenne. A pr a public 
relations rövidítése, szó szerint nyilvános kapcsolatokat, 
esetleg közönségkapcsolatokat jelent. Valójában ennél 
sokkal többet. Lényegében azt, hogy az emberek – nálunk 
elsősorban a felhasználók, no és a döntéshozók – mit 
gondolnak rólunk és a víziközmű-szolgáltatásról.
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a sajtó azt szereti, ha hirdetnek, és jön a pénz. 
Cserébe hirdetésen kívül is pozitív szereplővé 
válhatnak a szervezetek. A hirdetés nálunk 
nem azt jelenthetné, hogy igyanak csapvizet 
az emberek, és végképp nem azt, milyen ne-
héz helyzetben van az ágazat, hanem valamit, 
ami érdekes, fontos, szimpatikus, amihez ked-
ve van az embereknek, és ezt a pozitív érzést 
összekapcsolják velünk.

Zs. L.: Erről két dolog jut az eszembe. Elismerve, 
hogy kell a pénz, én azt mondom, hogy pénz 
nélkül is érdemes próbálkozni, hogy bekerül-

jünk a magazinműsorokba. Ki kell alakítani és 
fenn kell tartani olyan személyes kapcsolatokat, 
amiknek révén ez lehetséges. Persze nekünk 
kell kezdeményezni. Emellett tudatosan arra 
kell törekedni, hogy a víz jelentősége, a szenny-
víztisztítás környezetvédelmi vonatkozásai 
megjelenjenek ingyenes, ún. TCR-ként („társa-
dalmi célú hirdetésként”) is. 
K. K.: Közbevetőleg, a TCR-ről jut eszembe, 
hogy olyan szlogenek kellenek, amik röviden 
és érthetően fejezik ki a lényeget. Mint „A tojás 
maga a csoda”, ami nálunk  „A víz nemzeti kincs” 
lehetne.

Zs. L.: Ez klassz, de most én mondok egy gon-
dot, ami nem a pénzről szól. Mélyen belénk 
ivódott egy érzés, éspedig az, hogy kiszolgálta-
tottak vagyunk. Nem így nevezzük, hanem azt 
mondogatjuk, hogy NINCS FOGADÓKÉSZ-
SÉG a döntéshozók részéről, aminek egyenes 
következménye, hogy nagyon nem is érdemes 
ugrálni.
K. K.: Azt akarod mondani, rajtunk múlik, hogy 
nem akarjuk, illetve tudjuk kellő mértékben 
a szakmai érdekeket érvényre juttatni vagy a 
társadalmi elismertségünket erősíteni? Én ezt 

sajtónak a rossz hír az igazi hír, és csak akkor 
beszélnek rólunk, ha valami gáz van.

Zs. L.: No és erre ráerősít, hogy a politika egy 
csomagba tett bennünket a többi közüzemi 
szolgáltatóval: lehet itt is rezsit csökkenteni, 
lehet ingyenes a bekötés, lehet dupla köz-
műadót kivetni, csak sírnak, hogy nincs pén-
zük, de nem mondanak igazat, hiszen a szol-
gáltatás, lám, így is fenntartható. Határozottan 
érzékelhető az ügyfélszolgálatokon, hogy a fel-
használók egy részének erősödött az előítélete 
velünk szemben.

K. K.: Én ezt nem tudom, de azt igen, hogy ott-
hon megváltozott a vélemény. Dágon nőttem 
fel, ha jött a vízmérő-leolvasó Rózsika néni, a 
szüleim beengedték, elbeszélgettek vele, mi-
közben leolvasta a vízmérőt. Igaz, kicsiben néz-
ve, de teljes volt a bizalmi kapcsolat. Most meg 
mindig más jön, mindig cserélődnek, és arra 
kell figyelni, tényleg a vízműtől jött-e az illető, 
nem pedig szétnézni, mit lehet elvinni.

Zs. L.: Tehát nehezebb a helyzetünk, ami a 
külső körülményeket illeti, de nézzük tovább. 
Játsszuk azt, hogy sorra vesszük a gondokat. 
Nem azért, hogy sírjunk, ríjunk felettük, ha-
nem azért, mert egy adott helyzeten úgy lehet 
javítani, ha a gondokat megismerem, és kezdek 
velük valamit. Vagy felszámolom, vagy oldom 
őket, esetleg rájövök, hogy nem is valós gond. A 
megoldás mindig a problémalistával kezdődik. 
Te kezded, mondunk rá valamit, azután fordítva.
K. K.: Legnagyobb bajunk talán a pénztelen-
ség. Ahhoz, hogy belekerüljünk a médiába, 
pénz kell. Úgy kéne szereplőkké válnunk, hogy 
nem egy rossz (akár hamis) hír kapcsán magya-
rázkodunk, hanem mi kezdeményezünk. Nem 
mindegyik, és igaz, különböző mértékben, de 

az, hogy a vezetők luxusautókkal járnak, és dúl 
a dolce vita, akkor a döntéseik is ilyenek lesz-
nek. Tehát az érdekérvényesítés terén is meg-
határozó a kommunikáció. 
K. K.: Én azt gondolom, a MaVíz elég sokat tesz 
annak érdekében, hogy ne így legyen.

Zs. L.: Jó, akkor beszéljünk arról, hogy ki kom-
munikáljon kinek a nevében. Te ezt hogy látod? 
Mert valóban itt a MaVíz, de ott vannak a szol-
gáltatók is. És egyáltalán melyek a célcsopor-
tok? Kiknek mondjuk?
K. K.: Hát éppen a célcsoportok szerint lehet 
a mondandót szétválasztani. Az, ami orszá-
gos probléma vagy éppen lehetőség, azt a 
MaVíz-nek kell elmondania az országos sajtó-
nak, ami pedig „helyi” kérdés, azt a szolgáltató 
kell, hogy közvetítse a felhasználóknak a helyi 
sajtón keresztül. Persze ez nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy a szolgáltató nem beszélhet ága-
zati ügyekről, és a MaVíz nem szólhat a helyi 
dolgokról a saját szempontjai szerint. Viszont 
nagyon igaz, hogy a két helyről jövő kommuni-
káció, ha összeér, erősíteni fogja egymást.

Zs. L.: Csakhogy képesek vagyunk-e rá? A hely-
zetünk nehezebbé vált, ami azt kívánná, hogy 
a kommunikációnk erősödjön, miközben a pr 
az ágazaton belül, elsősorban a szolgáltatók ol-
daláról leszállóágba került. A cégeknél tíz éve 
majd mindenhol volt pr-es vagy kijelölt felelős, 
ma pedig alig.
K. K.: Én is azt tapasztaltam, hogy ha létszámot 
kellett csökkenteni, az elsők között a pr-esek 
kerültek sorra. Ezt mi, akik ezzel foglalkozunk, 
másként látjuk helyesnek, de bizonyos, hogy 
megvan a vezetőknek is a saját álláspontjuk 
a kommunikáció fontosságát illetően. Azt hi-
szem, erről érdemes volna véleményt cserélni.

Zs. L.: Remélem, erre nyílik majd lehetőség. 
Nézzük tovább, milyen nehézségeink vannak 
még? 
K. K.: Az imént mondtam, hogy arra vágyik 
minden szereplő, hogy szeressék, vagy lega-
lább elfogadják. Nálunk azt, hogy szeressenek 
egy szolgáltatót, nem lehet elérni, és az elfo-
gadásért is küzdeni kell. Ennek az lehet az oka, 
hogy ha mi a szolgáltatásunkkal a maximális 
minőségi színvonalat hozzuk, és beletettünk 
apait-anyait, azt a felhasználó legfeljebb alap-
nak értékeli, illetve oda sem figyel, és termé-
szetesnek veszi. Ezt a helyzetet csak nehezíti, 
hogy az utóbbi években az emberek szemé-
ben leértékelődött a tevékenységünk, mármint 
a víziközmű-szolgáltatás, kialakult – jobbára 
igaztalanul – egy rossz kép rólunk. Ezt hozza 
akár az is, hogy a nyomtatott és az elektronikus 
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szankodik az átlagcsaládunk, milyen magas a 
vízdíj. A családbarát döntéshozók pedig: tény-
leg csökkentsünk itt is.

Zs. L.: Igen, erre gondolok, és tudom a magya-
rázatot is. A mi szolgáltatásunkat nem ismeri, 
ráadásul kényszerként éli meg a felhasználó, 
a telefonszolgáltatást pedig ő választotta, és 
ezzel a döntésével előre elfogadta azt is, hogy 
majd jó sokat fizet érte. Vajon mit lehet kezdeni 
ezzel a helyzettel?
K. K.: Hát azt lehet, hogy el kell mondanunk, el 
kell magyaráznunk, mit is jelent valójában a 
vízellátás, és mekkora súlyú és hatású környe-
zetvédelmi tevékenység  a szennyvíztisztítás. 
Tehát egyrészt azt kell érzékeltetnünk, milyen 
fontos a szolgáltatás, de emellett össze kell 
hasonlítani más országok díjaival, más szolgál-
tatások árával és megfizethetőségi párhuza-
mokkal. Azt kell elérnünk, hogy valós helyén 
kezelje mindenki a tevékenységünket, aki vé-
leményt mond a kérdésben.

Zs. L.: Egyetértek, de ha ilyen a recepted, így is 
kell csinálnunk. Megint te jössz.
K. K.: Azt látom, hogy az ágazatunkban sokan 
hiszik, nem is kell pr, nem kell a kommunikáci-
óra fordítani pénzt, ugyanis az nem fog hasz-
nosulni. Erről már beszéltünk, de most abból 
az aspektusból hozom ide, hogy milyen nehéz 
lesz a szakmával elhitetni, hogy kell a pr. 

Zs. L.: Ezt jól mutatja az is, hogy a MaVíz-nél ed-
dig egyetlen bizottság szűnt meg, igaz, Pr-mun-
kacsoportnak mondták. Nem lehet, hogy első lé-
pésként vissza kéne állítani? Pénzbe nem kerülne, 
bár kétségtelenül több pogácsa és kávé fogyna.
K. K.: Lehet, hogy nem is kéne bizottság, ha-
nem szabadon, klubjelleggel rendszeresen ösz-
szejöhetnének a kommunikációval foglalkozók.

Zs. L.: Hát ez arra biztos jó lenne, hogy jól érez-
zük magunkat egymás között, de a szakmai ösz-
szejöveteleknek szerintem akkor van értelme, 
ha abból kijön valami. Azonban itt sem – és 
egyetlen bizottságnál sem – szabad azt hinni, 
hogy a bizottság önmagában meg tudja oldani 
a problémákat. Az én megközelítésem az, hogy 
az ilyen jellegű munkának öt fázisa van. Az első 
a problémafelvetés – kifejezetten illik egy bi-
zottsághoz. A második az ötletelés, ami szintén 
bizottságban végezhető a legjobban. A harma-
dik az ötletek megvalósításának megtervezése, 
de ezt már csak a legritkábban tudja megoldani 
egy bizottság, de a következő fázist, a szakmai 
döntést, azt, hogy melyik megoldást válasszam, 
már igen. Az ezt követő megvalósítást pedig 
egyáltalán nem lehet remélni egy bizottságtól. 

elmondani, hogy mi van, mi várható, mert a 
dolgok így csengethetők le a leggyorsabban. 
Az utólagos magyarázat valamilyen mértékben 
magyarázkodássá válik, amiről azt tartják, vagy 
igaz, vagy nem.
K. K.: Hogy mi magunktól jöjjünk elő egy nega-
tív dologgal? Ez elég furcsa lenne. Éppen elég 
bajunk van enélkül is.  

Zs. L.: Igen, én azt állítom, ha komoly az esé-
lye, hogy valamiből rossz hír lesz, nekünk kell 
elsőként előjönni és elmondani, ez meg ez van, 
vagy ez meg ez történt, történhet, ez az oka, és 

így lehet megoldani, kezelni. Úgy is mondha-
tom, nekünk kell először felkapni a mikrofont. 
Mondok egy példát. A rekonstrukciók elmara-
dása bizonyos, hogy előidéz majd kisebb-na-
gyobb krízishelyzeteket. Nekünk fel kell festeni 
már most, mit jelenthet, jelent majd, ha eltörik 
ez vagy az a főnyomócső, hány napig, hány em-
bernek nem lesz vize stb. 
K. K.: És akkor mondanunk kéne valamit a mik-
roműanyagokról is, ténylegesen mekkora a ve-
szélyeztetettség…

Zs. L.: És mekkora nem. Ilyenkor még nem ta-
gadok, hanem állítok, és ez a lényeg. Mondom a 
következő alapgondunkat. Azt, hogy monopol-
helyzetünkből fakadóan eleve ellenszenvesek 
vagyunk a fogyasztóknak.
K. K.: Arra gondolsz, hogy a húszezer forintos 
telefonszámlát zokszó nélkül fizeti a  magyar 
ember, de a 8 ezer forintos vízdíjat sokallja. 
Vagy a másik még jobb. Egy év alatt elkölt ás-
ványvízre az átlagcsalád 60 ezer forintot – és 
örül, mert megvédte az egészségét! Ugyan-
csak átlag 60 ezerbe kerül az átlagcsalád vize 
és szennyvízelvezetése, -tisztítása (tehát a kör-
nyezetvédelmi költségekkel együtt!), és bosz-

nem hinném, számtalan a példa, próbáljuk, 
próbáljuk és újra próbáljuk – de valóban enyhe 
sikerrel. Amúgy egzisztenciális okokból a bá-
torságnak is vannak határai.

Zs. L.: Nem, Kriszta, nem kell bátornak lenni, 
csak nem kell félni, és véghez kell vinni azt, 
amit fontosnak tartok. A bátorság egy minő-
sítés, a félelem pedig egy érzés, ami bénít. Ha 
a cselekvéseimet a félelem motiválja, mindig 
az történik, amit mások akarnak. Én egyálta-
lán nem gondolom, hogy rajtunk múlik min-
den, és bármit elérhetünk. De azt igen, hogy 

a kiszolgáltatottság kölcsönös, a kényszerek 
és a lehetőségek is nagyjából egyensúlyi hely-
zetben vannak a két oldalt tekintve, csak nem 
hisszük el.
K. K.: Ezzel már bele is szaladtunk a politikába 
és a filozófiába, de nekünk nem ez a dolgunk. 
Mondom a következőt. Már részben érintettük, 
de újra előhozom. A sajtónak szenzáció kell, 
márpedig a tevékenységünkkel kapcsolatosan 
igazán szenzációs a negatív hír lehet. Jó példa 
erre, hogy amikor az Amerikai Járványügyi Ha-
tóság (CDC) közzétette, hogy Magyarországon 
a csapvíz nem iható, és egy testes rémhír lett 
belőle, rögtön lecsaptak az egészségtudatosak, 
ugye megmondtuk… Amikor pedig megjelent 
a MaVíz állásfoglalása arról, hogy ez mekkora 
marhaság, a valóság már senkit sem érdekelt. 
Vagy ilyen a nyár végén szárnyra kapott „mik-
roműanyag az ivóvízben” című hisztéria. És mi 
cáfolunk, csak cáfolhatunk. 

Zs. L.: Na éppen ez az. Minden rémhírnek van 
valami olyan alapja, amire ráépülhet a barom-
ság. A válságkommunikációnak épp az a lénye-
ge, hogy nekünk kell elsőnek előjönni a hírrel, 
és minél gyorsabban, minél valóságosabban 
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K. K.: Jó, de nemcsak a kifelé szóló kommuni-
kációs képességeinket kéne erősíteni, hanem a 
vezetőknél is el kéne érnünk azt, hogy fogadó-
készek legyenek a kommunikáció fejlesztésére. 
Mi mondogathatjuk, de tudod, hogy senki sem 
lehet próféta a saját hazájában. Többek között 
ezért is indítunk most a felsővezetőknek egy 
olyan képzést, amelyen saját készségeik fejlesz-
tése mellett jobban megbarátkozhatnak/meg-
ismerkedhetnek a pr-rel, a kommunikációval, 
valamint a napjainkban oly fontos elemekkel, 
mint az érzelmi intelligencia, önismeret, a biza-
lom építése.

Zs. L.: Támogatom, és mondom a következőt 
problémát. Mi jóformán mindig magunkkal 
foglalkozunk! Ott a víz világnapja, kifogástala-
nul megünnepeljük magunkat (amire szükség 
van ugyan), de a víz világnapja nem erről szól, 
sokkal jobban ki kellene használnunk.
K. K.: Bocs, de ide illik, hogy az idei víz világ-
napi jelmondat így szól: „Water for Nature.” Azt 
gondoltam, jó lenne, ha örökbe fogadnánk 
valami vízi élőlényt, élőlényeket vagy valami 
olyat, ami kedves az embereknek.

Zs. L.: Én a sellőket javasolom, vagy még inkább 
a najádokat. Ők a görög mitológia alakjai, azok 
a nimfák, akik a források, a kutak, a patakok és a 
csermelyek gondozói. És milyen szépek! Ez csak 
vicc volt, az ötlet jó, de lehetne valami országos 
vizes játék helyi fordulókkal, pályázatok szolgál-
tatónként és országos szinten, ivókutak az isko-
lákba stb. Nekünk van egy hatalmas előnyünk. 
Minden településen és minden  háztartásban 
jelen vagyunk! Ezt ki kell használnunk!

K. K.: És nyilván nem csak a víz világnapján 
lehet előjönni, a lényeg, hogy valami érdekes-
séggel törjük át belülről a hallgatás, kívülről az 
érdektelenség falát. Meggyőződésem, hogy tu-
dunk érdekesek lenni. Ha átgondoljuk azt, hogy 
mit tudunk eladni, ott van mindjárt, hogy a víz 
mekkora kincs. Ott van a meghatározó környe-
zetvédelmi szerepkörünk (a szennyvíztisztítás 
a legnagyobb horderejű környezetvédelmi 
és egészségvédelmi tevékenység!), és ott van 
maga a szolgáltatás, az összes emberi vonat-
kozásával. Azonban van valami, ami nehezíti 
a dolgokat: Én vagyok a felelős az összes Ma-
Víz-es rendezvény megszervezéséért, lebonyo-
lításáért. Igaz, ketten csináljuk, de ha tavasszal 
elindul a szezon, késő őszig leköt. Ja és mellette 
még szóvivősködöm, kezelem a sajtómegkere-
séseket, szervezem, vezetem a Társalgót, írom 

a hírleveleket, karbantartjuk a honlapot, a Fa-
cebook-oldalt, néha filmet készítünk, a kiadvá-
nyokkal is mi foglalkozunk, szóval van tenniva-
ló bőven…

Zs. L.: Tudod, hogy én mást gondolok a rendez-
vényszervezésről, mert meggyőződésem, hogy 
ennek jó részét a helyi vízművesek is meg tud-
nák csinálni. Azt kell eldönteni, mi a fontosabb. 
Ennyi az egész. De ha jól gondolom, nagyjából 
áttekintettük a gondjainkat, sőt valamit mond-
tunk arról, hogy ezt és ezt lehetne csinálni. Lesz 
ezekből valami?
K. K.: Én hiszem, de hirtelen nem tudunk vál-
toztatni, lépésről lépésre azonban előrébb fo-
gunk jutni.

Zs. L.: Hát akkor rajta!

Az elnökség az alábbiak szerint döntött az idei rendezvényekről, a házi-
gazdákról, valamint a rendezvények időpontjáról és helyszínéről.

Víz Világnapi gálaest – Budapest, 2018. március 23.
Informatikai Konferencia – Dunakiliti, 2018. április 11-12.

(házigazda: AQUA Szolgáltató Kft.) 
hR Konferencia – Kóspallag, 2018. április 25-26.

(házigazda: DMRV Zrt.) .
Laboratóriumi Értekezlet – Szolnok, 2018. május 8-9.

(házigazda: VCSM Zrt. Szolnok és Techno-Víz Kft.) 
gazdasági Vezetők Értekezlete – Zalacsány, 2018. május 16-17.

(házigazda: ZALAVÍZ Zrt.) 
Országos Víziközmű Konferencia – Eger, 2018. június 6-7.

Országos Víziközmű Szerelőverseny 
– Sopron, 2018. szeptember 12-13. 
(házigazda: Soproni Vízmű Zrt.) 

Főmérnöki Értekezlet – Budapest, 2018. szeptember 26-27.
(házigazda: Fővárosi Vízművek Zrt.) 

Országos ügyfélszolgálati Verseny és Értékesítési
Konferencia – Szeged, 2018. október 11-12.

(házigazda: Alföldvíz Zrt.)
gazdasági Vezetők Értekezlete 

– Herceghalom, 2018. november 7-8.
(házigazda: Érd és Térsége Kft.) 

Igazgatói Értekezlet – Siófok, 2018. november 21-22.
(házigazda: DRV Zrt.) 
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Távleolvasási- adatgyűjtési  
rendszerek járulékos költségek  
nélkül LoRa kommunikációval!

 ⊲ vízfogyasztás távleolvasása
 ⊲ víznyomás mérése
 ⊲ vízbetörés távjelzése 
 ⊲ több 10 km-es területen

A rendszerelemekről és a kommunikációs hálózat kiépítésének 
lehetőségeiről érdeklődjön elérhetőségeinken! 


