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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
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körülmények miatt, túl is nyúlik az általánosan elfogadott „sales” keretein. 
Az értékesítéssel foglalkozó kollégák sok esetben a jogi (pl.: üzletszabály-
zat módosítása), gazdasági (pl.: számlázás), vagy éppenséggel a műszaki 
feladatokban (pl.: vízmérő leolvasása/ellenőrzése) is komoly részt vállal-
nak. Mindezt az összetettséget a MaVíz Értékesítési Bizottságának tagjai 
és munkaterve is tükrözi. Idei meghatározó feladatunk kifejezetten ilyen 
jellegű: megtalálni azokat a legjobb módszereket, amelyek irányadóak 
lehetnek többek között a mérőleolvasás (és számlakibocsátás) megfelelő 
gyakoriságára, az optimális és működő mérőleolvasói feladatokra, vagy 
éppenséggel a leolvasók teljesítménybérezésére vonatkozóan.

nak is akadt. Szerencsére a szerelésnél szerzett előny elég volt, főleg, 
hogy a nagy rivális nemigen volt jobb nálunk.

MB: Hogyan látjátok: a felkészülés során szerzett többletgyakorlatot, 
-tudást tudjátok hasznosítani?
ÉTV Kft.: A felkészüléssel, versenyzéssel megszerzett tudás nyilván nö-
veli a tapasztalatunkat, értékünket. De emellett a napi munkában is egy-
re szélesebb ismeretekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy jól és önállóan 
tudjunk teljesíteni. Ezt pedig olyan értéknek tartjuk, mely fontos nekünk 
is, a munkáltatónak is.

MB: Köszönöm az interjút, gratulálok, és jó egészséget!

Az emberek nehezen tudják elképzelni, hogy a víziközmű-szolgáltatás, de 
akár általánosságban a közszolgáltatások területén az értékesítés milyen 
fontossággal is bír. Pedig ez a terület, talán épp a szűkebb versenypiaci 

MB: Néztétek a többieket?
ÉTV Kft.: Nem, csináltuk a saját dolgunkat, nem néztünk, nem leskelődtünk.

MB: Hogyan zajlott a felkészülés?
ÉTV Kft.: A felkészülésre két intenzív hetünk volt. Mindennap jutott idő 
a gyakorlásra, elméletre is. Teszteket is töltöttünk, utánaolvastunk, ké-
peztük magunkat.

MB: A szerelésen szerzett előnyötök elégnek bizonyult az elméleti fel-
adatoknál, de ott nem ti végeztetek az első helyen.
ÉTV Kft.: Igen, a tesztnél szerencsénk is volt, de ez minden versenyhez 
kell. Volt kérdés, amire nem jutott időnk, az első kérdésnél lefagyott a 
gépünk, nem kaptunk rá pontot. Gondolom, hasonló problémája más-

Márialigeti Bence (Vízmű Panoráma): Tizedik 
alkalommal vesz részt tevékenyen a zsűri mun-
kájában. Mi az, ami ebben évről évre hajtja?
Radács Attila: A megtiszteltetés. Óriási dolog, 
hogy engem erre felkérnek. Hiszen itt vannak 
a szakma szerelőinek legjobbjai, ezek az embe-
rek, akik emblematikusak a víziközmű-szakmá-
ban. Tőlük működnek a vízművek mindennap, 
öröm velük találkozni.

MB: A szektorban végbemenő változásokat 
mennyire érzékelni a szerelőversenyen? Néz-
zük a munkaerőhiányt, pontosabban a szakem-
berhiányt. Jelenleg úgy fest, néhány év múlva 
nem lesz kivel a szolgáltatást biztosítsuk. Ho-
gyan változik a résztvevők szakmai színvonala?
RA: Ezt így nehéz megítélni egy versenyből, 
de az látszik, hogy rendkívül elhivatottak. Aki 
idejön, a legutolsó csapat legutolsó szerelőjét 
is bármelyik vízmű szívesen felvenné. Nemcsak 
most, a munkaerő-hiányos helyzetben, hanem 
régebben is megtette volna. Ők egytől egyig 

kiváló szakemberek, a szakma krémje. Az, hogy 
milyen a sorrend, néhányszor a szerencsén is 
múlik, a pillanatnyi figyelmen. Apró dolgok 
döntenek a sorrendben. A fejlődés a szerelő-
versenyen is megjelenik, hiszen a beszállítók 
minden évben hozzák az újdonságaikat. A 
versenyzők ezekkel megismerkednek, esetleg 
használják is őket. Ez motiválja a csapatokat, 
arra ösztönzi őket, hogy ők is fejlődjenek. Érté-
kesek a szponzori előadások is, hiszen minden 
új információ, de a régi információk felfrissíté-
se is mindig a szakmaiságot szolgálja.

MB: A szereplők szívesen jönnek?
RA: Megítélésem szerint igen. Sokan vannak, 
akiket évről évre viszontlátok. Sok az ismerős 
arc. Nagyon értékes az is, hogy a szerelők kö-
zött is laza barátságok szövődnek, beszélgeté-
sek alakulnak ki az egyes csapatok között. Kor-
rekt, baráti, nagyon jó hangulatú alkalom ez. 
Mondhatjuk, hogy erősíti a szolgáltatás iránti 
elhivatottságukat is.

MB: A cégek profitálnak ebből?
RA: Mindenképpen. A szerelők megtiszteltetés-
nek veszik, ha eljöhetnek egy ilyen versenyre, és 
örömmel is jönnek. Ez pedig megéri egy cégnek. 
Itt egy-két napra kiszakadnak a mindennapok 
pörgéséből, és más körülmények között mutat-
hatják meg, mit tudnak. Beszélgetnek egymás-
sal, amiből nemcsak ismeretségeket kötődnek, 
hanem szakmailag is fejlődnek, nő a látókörük. 
És ez jó nemcsak a szerelőknek, de a cégeknek is.

MB: Általában mi a kiválasztási folyamat?
RA: Sok cégnél vannak házi versenyek, és a 
házi verseny győztese vívja ki a részvétel jogát. 
Ezenkívül természetesen a művezetők ismerik 
a saját szakembereiket, akikből kialakulhatnak 
a csapatok. Vannak olyan cégek, amelyek ko-
moly energiát fektetnek abba, hogy jól szere-
peljenek, ennek érdekében még egy-két napos 
tréninggel is felkészítik a csapatokat. Általában 
megéri ez az odafigyelés, mert ezek a szerelők 
sokkal többek lesznek azáltal, hogy itt voltak.

Interjú radács attIlával, a zsűrI tagjával

az értékesítésI BIzottság munkájáBól

bognár Péter
a MaVíz Értékesítési Bizottság elnöke

PatKó gergely 
MaVíz Értékesítési Bizottság titkársági kapcsolattartója


