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A zsűri tagjai: Zorkóczy Péter, Duna-Armatúra Kft., Várszegi Csaba, 
MaVíz, Radács Attila, Bakonykarszt Zrt., Magyarné Bede Marianna, VCsM 
Zrt., Rádonyi László, Soproni Vízmű Zrt.

A szerelési gyakorlaton 150 perc állt a csapatok rendelkezésére. Az 
egymás után következő feladatokat a szervezők és szponzorok által bizto-
sított anyagok felhasználásával lehetett megoldani, a leggyorsabb csapat 
nyert. A szerelési feladatért kapható pontszám 450 pont, melyhez az el-
méleti versenyen szerezhető pontszámot hozzáadva alakul ki a végleges 
pontszám és sorrend. A szerelési feladatot leggyorsabban az Érd és Térsé-
ge Vízmű Kft. csapata oldotta meg. A szerelési versenyrész végeredménye:
1. Érd és Térsége Vízmű Kft.
2. Nyírségvíz Zrt.
3. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.

Másnap került sor az elméleti versenyre. A bonyolítás megegyezett a ko-
rábbi szegedi rendszerrel, az eredmények folyamatosan frissültek, kivetí-
tőn mindenki számára követhetők voltak. Az elméleti versenyen 200 pon-
tot lehetett szerezni. Az elméleti verseny végeredménye az alábbi volt:
1. Északdunántúli Vízmű Zrt.
2. Fővárosi Vízművek Zrt.
3. Pannon-Víz Zrt.

A két versenyrész együttes eredménye alapján a végső sorrend:
1. Érd és Térsége Vízmű Kft. 
 (Institurisz Péter, Szőts Gábor, Jakab Gábor, Szabó Miklós)
2. Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
 (Albert Gergely, Endrédi Péter, Sárdi Lajos, Vincze Tibor)
3. Fővárosi Vízművek Zrt. 
 (Csapó Csaba, Pocsai János, Vári Péter, Zatykó Imre)
4. Nyírségvíz Zrt. (Kiss Zoltán, Tóth Lajos, Vadász Lóránt, Gál Attila)
5. Szegedi Vízmű Zrt. 
 (Butty Zsolt, Korom Ferenc, Papp Tibor, Tóth Zoltán)
6. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 
 (Gáspár Zoltán, Szíjártó Károly, Tóth Zoltán)

A szerelőversenyen további kategóriákban is értékes nyereményekért 
lehetett küzdeni:
•	 Legelszántabb	vízmű	legelszántabb	csapata:	Kaposvári	Víz-	és	Csatorna-

mű Zrt. csapata

Ebben az évben Sopron adott otthont a szerelőversenynek. A koráb-
bi évek gyakorlatának megfelelően a verseny idén is két részből állt: a 
nagyobb súllyal számításba vett gyakorlati rész és az elmélet (ahol egy 
teszt kitöltése volt a feladat).

A Fertő tavi vízi telepen berendezett helyszín várta a 22 csapatot, 
melyek közül idén három külföldi is szerepelt: Az Apa Nova Bukarest víz-
mű csapata a román versenyt nyerte meg, a SEVAK szerelői pedig a szlo-
vákiai viadalon bizonyultak a legjobbnak, így Szövetségünk felkérésére 
vettek részt az eseményen, míg a harmadik külföldi csapat Burgenland-
ból érkezett a házigazda Soproni Vízmű Zrt. meghívására.

A megnyitón dr. Fodor Zoltán, Sopron város polgármestere, Kurdi Viktor, a 
MaVíz elnöke és Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója kö-
szöntötte a résztvevőket. A megnyitó egyik célja a csapatok buzdítása, a 
verseny megindítása, de a szónokok nem tudtak szó nélkül elmenni az ága-
zat helyzete mellett. A folyamatos és jól működő szolgáltatás alapelvárás, 
melynek a cégek minden erejükkel megfelelnek, a helyzetük azonban egy-
re rosszabb, a megbecsülésük talán soha nem volt ilyen mélyen. Átalakul 
az ágazat prioritási rendszere, már nem a rekonstrukció és az adó a legége-
tőbb kérdés, hanem az, lesz-e megfelelő ember a feladatok elvégzéséhez. 
Egy szerelőverseny alkalom arra is, hogy a kollégák hűségét megköszönjük.

mavíz-szerelőverseny, 
sopron

márialigeti bence
Vízmű Panoráma-főszerkesztő

Minden kész a verseny indításához

A zsűri

A csapatok felsorakoztak a megnyitóra
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•	 Csapat-összekovácsoló	 különdíj:	 Kiskunsági	
Víziközmű Szolgáltató Kft. csapata

•	 Legötletesebb	 csapattábla:	 Szegedi	Vízmű	 Zrt.	
csapata

•	 Fair-play	 díj:	 Dunántúli	 Regionális	 Vízmű	 Zrt.	
csapata (szerszámkölcsönadásért kapták!)

•	 Különleges	 díj	 is	 kiosztásra	 került:	 a	 leghűsé-
gesebb kollégák, akik több mint 30 éve dol-
goznak a víziközmű-szolgáltatásban: Csépe 
Róbert András, ÉRV Zrt., Jakab Ferenc, ÉRV Zrt., 
Gúth Sándor, DMRV Zrt., Heffler János, Vasivíz 
Zrt., Szabó Csaba, Heves Megyei Vízmű Zrt., Jan 
 Matejicek, SEVAK (Szlovákia), Szíjártó Károly, 
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.,  Bognár La-
jos, Pannon-Víz Zrt., Paksi Ferenc, Alföldvíz Zrt. 
Legalább ilyen fontos a megbízható utánpótlás, 
ezért a legfiatalabb kolléga is jutalmat kapott: 
Albert Gergely, KAVíZ Zrt.

A jövő évi versenyt az Érd és Térsége Vízmű Kft. 
rendezi, mindenkit szere tettel várnak!

csolódni. Érzékeltük, hogy mi hárman a verseny ideje alatt összhangban, 
szavak nélkül tudjuk majd egymást segíteni. Ebben a csapatmunkában, 
összhangban éreztük azt a pluszt, amivel még időt tudtunk nyerni a he-
lyes szerelés mellett. Ez vitt minket az első helyig!

MB: Előfordul egyébként a hétköznapi munkában is, hogy egy csapa-
tot alkottok, egy csapatban dolgoztok? 
Tudjátok, hogy milyen feladaton kivel 
érdemes együtt dolgozni?
ÉTV Kft.: Mi mindennap más csapatban 
dolgozunk, de mindenkinek megvan a 
specialitás tudása és tapasztalata. Egyi-
künk kisebb átmérős és aknás szerelé-
sekben járatos, másikunk a nagyobb át-
mérőjű, karimás szerelésekben szerzett 
tapasztalatot.

MB: Mi volt nehéz a versenyen a szere-
lési feladatok szempontjából?
ÉTV Kft.: Nem is annyira a szerelési 
feladatok jelentettek nehézséget, sok-
kal inkább a feladatok gyors elosztása, 

annak eldöntése, ki mit csináljon. Az időjárás jó volt, de a koncentrációt 
nem könnyítette. Műszakilag nem volt különös kihívás, a feladatok leírá-
sa korrekt, érthető volt. Fejben kellett ott lennünk, összerakni és szétosz-
tani, folyamatában összehangolni a feladatokat. Az anyagok is részben 
újak voltak, nem dolgoztunk még mindegyikkel. Maga a szerelés hét-
köznapi feladatnak mondható, igen sűrűn előfordul hasonló. 

MB: Tudtátok előre, kinek mi lesz a dolga?
ÉTV Kft.: Igen, ezt előre megbeszéltük. Már akkor tudtuk, ki mit fog csi-
nálni, amikor Érdről elindultunk. 

MB: Van közöttetek főnök?
ÉTV Kft.: Nincs, egyenrangúság van. Van elég főnök a hétköznapokban. 

InstIturIsz péter, 
szőts gáBor, 
jakaB gáBor, 
szaBó mIklós

Márialigeti Bence: Gratulálok a sike-
res szerepléshez! A szerelést 71 perc 
alatt végeztétek el a rendelkezésre álló 
150 perc helyett, 4 perccel gyorsabban 
a következő csapatnál. Első alkalom, 
hogy itt vagytok?
ÉTV Kft.: Ebben a felállásban az első 
alkalom, de mindannyian voltunk már 
többször is.

MB: Hogyhogy új felállás? Mi indokolta ezt?
ÉTV Kft.: Úgy ítéltük meg, így lehetünk sikeresek, ezért így válogattuk 
össze a csapatot.

MB: Ti találtátok meg egymást, vagy volt verseny, ahonnan kiválasztott 
benneteket egy „céges zsűri”?
ÉTV Kft.: Nálunk megelőzően nincsen verseny. Ezt a csapatot mi állítot-
tuk össze. A korábbi tapasztalatok alapján jónak gondoltuk, és ezért eb-
ben a formában készültünk. Úgy néz ki, sikeresen! Ahogyan említettük, 
voltunk korábban már mindannyian szerelőversenyen, 2016-ban máso-
dik lett az akkori csapat. Úgy találtuk, most ez a felállású csapat tud a leg-
jobban összedolgozni, ebben a formációban alkotjuk a legjobb csapatot. 
A felkészülés alatt sikerült nagyon jól összeszoknunk és csapattá ková-

Interjú a győztessel, 
az érd és térsége vízIközmű 
kft. csapatával

A győztes csapat

A II. helyezett KAVÍZ csapata

A szerelési feladat
Fontos a helyes értelmezés és a feladatok 
megfelelő kiosztása

A III. helyezett FV Zrt. csapata


