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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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