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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.
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Átviteli Rendszerirányító (MAVíR) leányvállalata a villamosenergia- és a 
gázszolgáltatás mellett megcélozta a víziközmű-vállalatokat is, annak 
érdekében, hogy kiépítse kezdeti okoshálózati adatközpontját, amely a 
jövőben elősegítheti a környezet- és energiatudatos fogyasztást, illetve 
szolgáltatást is. Az idei év talán leginkább borzongató témája az Európai 
Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) volt, amely, mint az köz-
tudott, május 25-étől hazánkban is kötelezően alkalmazandó, és amely 
alapján rendkívüli bírsággal sújthatók azok, akik megsértik a személyes 
adatok védelmének szabályait. Az ügyfelek adatainak kezelése folytán 
ez az értékesítési és az ügyfélszolgálati területet kiemelten érinti, hisz 
mi közvetlenül állunk kapcsolatban a felhasználókkal. Reméljük, hogy 
minden víziközmű-szolgáltatónak sikerült megfelelően felkészülnie, és 
az ügyfelek részéről emiatt sem várható a jövőben panasz. A következő 
oldalakon ezen legfontosabb témákról olvashatnak részletesebben.

bíróság határozatai kijelölték a jogalkotás kereteit, aminek eredménye-
képpen megszületett az első magyar adatvédelmi törvény, a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXXXIII. tv. A hazai jogban a személyes adatok védelme és az infor-
mációszabadság kiteljesedése a 2011. évi CXII. törvénnyel valósult meg, 
amely már szinte valamennyi, GDPR-t megelőzendő alapelvet tartalma-
zott. Az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR szerint a követ-
kező alapelveket kell szem előtt tartaniuk a személyes adatok kezelése 
során: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötött-
ség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és 
bizalmas jelleg, elszámoltathatóság. A GDPR személyes adatnak tekinti 
az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bár-
mely információt, adatkezelésnek pedig a személyes adatokon végzett 
bármely műveletet. Ki kell emelnünk, hogy az adatvédelem és az adat-
biztonság kéz a kézben kell hogy járjon mindennemű adatkezelés során. 
Nem elegendő a megfelelő fizikai adatvédelem, fontos hangsúlyt kell 
fektetni a digitálisan tárolt, továbbított adatainkra is, legfőképpen akkor, 
ha különleges adatot is kezelünk.

Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati fela-
datot vagy közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, sze-
mélyes adat fogalma alá nem eső információ vagy ismeret. A közérdekű 
adatot kezelő szervhez bárki jogosult közérdekűadat-kéréssel fordulni, 
elegendő a puszta állampolgári kíváncsiság is. A közérdekűadat-igény-
lésnél az adatkérés célját nem vizsgálhatjuk. A közérdekű adatot kezelő 
szervet 15 napon belül válaszadási kötelezettség terheli. Abban az eset-
ben lehet a határidő-hosszabbítás lehetőségével élni, ha az adatigény-
lés jelentős terjedelmű adatot ölel fel. A közérdekű adatok igénylésének 
költségeit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza meg. A víziköz-
mű-szolgáltatóknak az adatvédelmi és közérdekű adatok szabályzatán 
túl kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a munkavállalók is meg-
felelő adatvédelmi és adatbiztonsági oktatásban részesüljenek. Az adat-
védelem napjainkban egyre fontosabb jogterület lett. Magánszféránk 
akkor lehet a legnagyobb biztonságban, ha az adatvédelmi tudatossá-
got saját magunkban és környezetünkben is növeljük, erősítjük. 

Az értékesítésről persze mindenkinek elsősorban az ügyfélszolgálat 
jut eszébe, amely a víziközmű-szolgáltató „arca”, amellyel a felhasználó 
legtöbbször találkozik, és amely meghatározó benyomást nyújt magá-
ról a vállalatról. Épp ezért fontos, hogy a MaVíz évről évre megrendezi az 
ügyfélszolgálati versenyt, ezzel hangsúlyozva és megbecsülve azt a ne-
héz munkát, amelyet kollégáink mindennap végeznek ezen a területen.

Közel másfél évig zajlott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatal (MEKH) Felhasználói Elégedettségi Felmérésének előkészítése, 
amelyben a bizottság több tagja is részt vett. A felmérés idén júliusban 
indult, és a kezdeti nehézségek ellenére örömmel tapasztaljuk, hogy 
nemcsak a felhasználók, hanem többségében a MEKH is elégedett a 
szolgáltatók munkájával.

Hasonlóan elindult egy másik projekt, amely a Központi Okos Mé-
rés Zrt.-hez (KOM Zrt.) kapcsolódik. A Magyar Villamosenergia-ipari 

2018. május 25. napjától alkalmazandó a Gene-
ral Data Protection Regu lation, ismertebb for-
mában a GDPR. A GDPR az uniós jogforrások 
közül rendeleti formában született, mint másodlagos jogforrás általános 
hatállyal bír, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó. A 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 61. § (2) bekezdése 
rögzíti, hogy mely adatokat kezelheti a szolgáltató. A jogszabályi meg-
határozáson túl csak abban az esetben kezelhetünk adatot, ha ahhoz 
a felhasználó hozzájárul. A címzetteknek (magánszemélyeknek, tag-
államoknak, uniós intézményeknek) maradéktalanul be kell tartaniuk 
az előírásait. Tekintettel arra, hogy a rendelet közvetlenül alkalmazan-
dó, azt nem kell átültetni a nemzeti jogba. A GDPR létrejöttét a gyors 
technikai fejlődés és a globalizáció indokolta. Egy 2011. évben végzett 
felmérés szerint az Európai Unió polgárainak adatai 315 milliárd eurót 
értek, ami a becslések szerint 2020-ra elérheti az 1000 milliárd eurót. Ez 
a mennyiségű adatvagyon pedig jellemzően a két nagy amerikai óriás, 
a Google és a Facebook szerverein jelenik meg, döntően befolyásolva 
ezzel mindennapi életünket. Újdonságként tekintünk a GDPR előírásaira, 
de a főbb alapelveket már az Európai Parlament és a Tanács 1995. októ-
ber 24-i 95/46/EK irányelve is tartalmazta. Az irányelv mellett meg kell, 
hogy említsük a magyar szabályozást. Az 1989. október 23-án kihirde-
tett köztársasági alkotmány Kelet- és Közép-Európában elsőként emelte 
alkotmányos szintre (59. §, 61. §) a személyes adatok védelmét és az in-
formációszabadságot. Az Alkotmánybíróság már a 15/1991. (IV. 13.) AB 
határozatában olyan alapelveket fektetett le, hogy a személyes adatokat 
felvenni és felhasználni csak az érintett beleegyezésével szabad, vagy 
hogy mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az 
adatfeldolgozás útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, hogy ki, hol, 
mikor és milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Az Alkotmány-

a személyes adatok kezelése és védelme, 
közérdekűadat-Igénylés
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