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mérésére, a társaságoknál már jelenleg is mű-
ködő értékelési rendszer szerves részeként. 

Korábban már említésre került a nem ál-
landó ügyfélszolgálati irodaként vagy ügyfél-
szolgálati fiókirodaként működtetett, ügyfelek 
fogadását mégis ellátó szervezeti egységek 
kezelése a FEF szempontjából. A szolgáltatók 

„ügyfélszolgálati pont”, „mozgó iroda”, „ügyfél-
kapcsolati pont”, „információs pont” néven je-
lentős mennyiségű, korlátozott nyitvatartású 
és funkcionalitású ügyfélszolgálatot működ-
tetnek. Számuk egyes szolgáltatók esetében a 
15-öt is meghaladja. Ilyen szervezeti egységek 
nemritkán olyan szolgáltatóknál is felbukkan-
nak, ahol nincs egyetlen ügyfélszolgálati fióki-
roda sem. Ezeket az ügyfélfogadási pontokat 
alapos funkcionális elemzésnek kell alávetni 
mind ügyfélforgalom, mind elhelyezkedés 
szempontjából, és csak ezt követően lehet ab-
ban a kérdésben dönteni, hogy nem kellene-e 
legalább fiókirodákként kezelni őket, vagy 
hogy a fogadott felhasználók alacsony száma 
következtében kihagyhatók-e a FEF-ből.  

A jelen cikk leadási határideje előtti pilla-
natokban érkezett meg a Kiegészítő Felméré-
sek első Rövid Időszaki Összefoglaló Jelentése. 
Az alábbi néhány mondatban az ebben szerep-
lő lényegi megállapítások ismertetésére kerül 

egyelőre nem túl magas. Ők a 7,3-as átlagos 
értékelés mellett megjegyezték, hogy az in-
tézhető ügyek körében és a felületek kezelhe-
tőségében még van fejlesztési potenciál. A 8 
db e-mailes bejelentés fogadásáról 3 esetben 
nem kapott a felhasználó automatikus válasz-
üzenetet. Ugyanakkor az ügyek átlagosan 2 
levélváltással elintézhetők voltak, amit tükröz 
a 8,7 pontos elégedettség is. Az írásbeli kom-
munikációt választók ezen megkeresési mód 
hatékonyságát tartották a legmegfelelőbbnek, 
míg a legkevésbé szimpatikusnak a levelek 
stílusát találták. Az Rövid Időszaki Összefog-
laló Jelentést a Hivatal minden szolgáltatónak 
megküldte. 

Zárszóként elmondható, hogy az összes 
résztvevő komolyan vette a FEF bevezetését, 
jelentős mennyiségű időt és energiát fektettek 
a megvalósításba, valamint gyors technológi-
ai fejlesztéseket valósítottak meg, melyek egy 
részének bevezetése még folyamatban van. 
A feladat újdonságából és nagyságából kö-
vetkezően előfordultak ugyan kisebb időbeli 
csúszások, azonban ezek egyike sem volt olyan 
jellegű és mértékű, hogy az ellehetetlenítette 
volna a FEF sikeres végrehajtását. És ezért min-
denképp köszönet és dicséret illet minden köz-
reműködőt. 

sor. Már csak azért is, mert az elért, kifejezetten 
kedvező eredmények okán senkinek nincs oka 
szégyenkezni.  

A felhasználók 49%-a tartja a személyes 
ügyfélkapcsolati formát önmaga számára a 
legkedvezőbbnek, míg a gyakorlatban 61%-
uk választja ezt az ügyintézési formát. Az 
ügyintézéssel kapcsolatos fontossági sorrend: 
szakszerűség, gyorsaság, könnyű elérhető-
ség. A panaszkezelésre a felhasználók 40%-a 
adott 9-es, 10-es értéket, míg az 1-est vagy 
2-est adók aránya 24% volt. Az ügyfélszolgá-
lati irodák megközelíthetőségével csupán a 
válaszadók 2%-a volt elégedetlen. Ezek közül 
kiemelendő a láthatósággal, észlelhetőséggel 
kapcsolatos 33%-os elégedetlenség. A nem 
panaszcélú megkeresések kezelését a megkér-
dezettek 75%-a 10-esre értékelte. A telefonos 
ügyfélszolgálattal mindössze a felhasználók 
10%-a volt elégedetlen. A leggyakoribb lemi-
nősítési okok között a hívásfogadás elmara-
dása, a hívásfogadás hossza, a menürendszer 
bonyolultsága, valamint a vonalak foglaltsága 
szerepelt. Ezzel szemben a felhasználók 90%-a 
a hívásfogadást kellően gyorsnak és a menü-
rendszert jól érthetőnek találta. Az ügyintéző 
segítőkészségével való elégedettség 71%-os 
volt. Az online ügyintézést választók aránya 

XIv. országos ügyfél-
szolgálatI verseny és értékesítésI 
konferencIa – szeged

„Olyan állásra jelentkezz, amit tényleg szeretsz. Meg lennél lepve, ha tud-
nád, milyen könnyű fölkelni az ágyból reggel, ha aznap olyasvalamit fogsz 
 csinálni, amitől nem akarsz leugrani az emeletes busz felső emeletéről.” 
(Cecelia Ahern)

Egyszer olvastam valahol ezt az idézetet. Akkor sem értettem, hogy mi-
lyen lehet ez… Akkor is épp a helyemen voltam. Ott, ahol épp akkor 
lennem kellett. Úgy, ahogyan Szegeden is a helyén volt mindenki, aki 
ott volt. Akit a vezetői alkalmasnak ítéltek arra, hogy a hazai víziköz-
mű-szektor ügyintézőinek krémjével versenyezzen, és harcba szálljon a 
legjobb vizes ügyfeles címért. Az idei évben 17 csapat versenyzett már, 
ami a tavalyi 15 csapathoz képest szép változás, örültünk, amikor meg-
láttuk, hogy idén többen leszünk! 

A versenyt megelőzték az előkészületek, amelyek tulajdonképpen a tava-
lyi verseny végét követően elkezdődtek. Az alföldvizes kollégák már tavaly 
ősszel felvették velünk a kapcsolatot, hiszen – én legalábbis úgy gondolom 

– minden társszervező szeretne szebbet és jobbat csinálni, mint amilyen az 
előző évi verseny volt. Helyén is van ez így. Nekiláttunk hát... Mihály Tamás-
sal, az Alföldvíz Zrt. ügyfélkapcsolati vezetőjével ketten fogtuk kezünkben 
az irányítást, hol gördülékenyen, hol egy picit darabosabban ment mindez, 
de azt gondolom, jó csapat voltunk, mindent meg tudtunk oldani és beszél-
ni. A rendezvényt követően egy picit elbeszélgettünk az elmúlt egy évről:

Kreitner Krisztina: Milyen érzés volt nem felkészítőként, résztvevőként 
készülni a versenyre, hanem társszervezőként?
Mihály Tamás: Amikor 2017-ben a csapatunk megnyerte a versenyt, na-
gyon büszke voltam rájuk, hiszen sok energiát fektettek a felkészülésbe, 
ezért úgy gondolom, keményen megdolgoztak az első helyezésért. Sok 
mindenben hasonló feladat volt a mostani versenyre a kérdések össze-

Kreitner Krisztina
MaVíz, PR és marketing manager
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Kreitner Krisztina: Sokadik zsűrizésed volt már ez az idei, miben érzed a 
változást az előző évekhez képest? 
Nagy Edit: Évek óta azt érzem, hogy egyre professzionálisabb az egész., A 
technika biztosítja a szakmai teszthez a hátteret, az elején még papíron 
ment minden, még élőben „játszódtak” a szituációk, aztán jöttek az újítások, 
és most már tényleg azt érzi az ember, hogy a háttérben egy nagyon jól 
összerakott és megszervezett dolognak lehet a részese zsűritagként. Ami 
minden évben változás, az a zsűritársak személye… Tavaly óta Dr. Szalóki 
Szilvia, a MEKH elnökhelyettese ugyan már szinte állandó tagnak számít, 
de azt rendkívül jó látni, hogy a szolgáltatók jó kapcsolatot ápolnak a helyi 
szervezetek, hatóságok munkatársaival, akik örömmel jönnek el zsűrizni 
egy ilyen rendezvényre. Érdekes őket megismerni, mindenki más mun-
kamorállal dolgozik, kevés időnk van összecsiszolódni, de azt gondolom, 
hogy a nap végére mindig sikerül kihoznunk magunkból a maximumot. 

KK: Van-e olyan momentum az idei versenyről, amit szeretnél kiemel-
ni? Akár azért, mert kellemes élmények fűznek hozzá, akár azért, mert 
 benned maradt, és szeretnéd még az olvasók elé tárni?
NE: Mindig jó érzés a szituációkat visszanézni és értékelni. Jó a hangulat, jó 
érzés látni a kollégákon, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
ők legyenek a legjobbak. Ezt a részét mindig nagyon szerettem a verseny-
nek. A levelek javítása rendkívül nagy odafigyelést és koncentrációt igényel, 
viszonylag rövid idő alatt kell ezeket megcsinálnunk, és van ugyan segítség, 
de a végére mindig az az érzésem, hogy ma már ennél többre nem leszek 
képes. Aztán persze látok egy-két mosolygó kollégát, iszunk közösen egy fi-
nom kávét, és túl is vagyok a holtponton, rohanhat tovább a nap. Talán min-
dig a díjkiosztó, az eredményhirdetés teszi fel a pontot az i-re, ott tényleg 
vannak olyan momentumok, amelyeket nehéz száraz szemmel végignézni, 
az idén is megkönnyeztem a győztes csapat örömét én is. 

KK: Szeretnél még esetleg valamit hozzáfűzni az eddigiekhez?
NE: Igen! Mindenképp szeretném megköszönni mindenkinek, aki erőt és 
energiát nem sajnált arra, hogy felkészüljön, eljöjjön, és ott legyen a ver-
senyen, hogy ezt megtette. Nagyon sokat jelent mindannyiunknak, hogy 
az ágazat számára ilyen ínséges időkben is lehet még lelkes és harcra kész 
munkatársakat látni, akik büszkén kiállnak, megmutatják ország-világnak, 
hogy ők vízművesek, és hittel végzik mindennap a munkájukat. Jó érzés 
ennek a közösségnek a részese lenni. Büszke vagyok mindannyiukra! 

Mindig nagy élmény nekem a moderálás. Nagyon szeretem szórakoztat-
ni az embereket, jó érzés, ha látom rajtuk, hogy élvezik azt, amit csinálok, 
hogy jól érzik magukat. Igyekszem belevinni a teljes valómat minden mon-
datba. Nagyon jó érzés volt az idei verseny végén a Bácsvíz csapatának ne-
vét kimondani. Ők szinte végigmosolyogták a versenyt, az ő asztaluknál 
mindig jó hangulat uralkodott, meg is beszéltük, hogy mi nem nagyon tu-
dunk csendben maradni… Sem ők, sem én! Szóval amikor kimondtam a 
csapat nevét, nagyon jó volt látni az örömöt és a boldogságot az arcokon, 
hallani a sikítást és a percekig szóló tapsot, amit megérdemelten zsebel-
hetett be a csapat. Jó volt látni az örömüket! Beszélgettem a versenyt kö-
vetően Dr. Kis Attilával, a Bácsvíz Zrt. ügyfélkapcsolati osztályvezetőjével, 
hogy hogyan készültek, és mit éltek meg a versenyt követő percekben. 

Kreitner Krisztina: Hogyan készült fel a csapat az idei versenyre? Az 
eredmények ismeretében azt kérdezném: idén mit csináltatok másképp, 
mint az eddigi években? Csináltatok-e másképp bármit is?
Dr. Kiss Attila: A csapattagok gyakorlott ügyintézők, akik a napi munká-
juk során sok különböző ügyfélmegkereséssel találkoznak. Mindannyian 

állítása is, mert a munka oroszlánrészét a versenyen is megjelent kollé-
ganők teljesítették. A „nyers” tesztlapok és a levélszöveg-tervezet már 
augusztus elejére elkészült, ezt követően több alkalommal átbeszéltük 
a kérdéseket, módosítottunk rajtuk annak érdekében, hogy a lehető leg-
nagyobb mértékben fel tudjuk idézni a mindennapi élethelyzeteket a 
versenyen. A közös munka során felmerült bennünk, hogy a kérdéssorok 
összeállítása talán a szervezés legnehezebb része, azaz még kérdezni is ne-
héz. Természetesen ezenfelül számos olyan feladatot kellett még teljesíteni, 
amelyet az eseményen résztvevőként észre sem lehet venni. Gondolok itt a 
levélírás-értékelő lapra vagy a zsűri és a színész felkészítésére, mind előze-
tesen írásban és a rendezvény alatt szóban is. Az Alföldvíz Zrt. életében ez 
volt az első alkalom, hogy ennek a rangos eseménynek a társszervezője le-
hetett. Amit mindenképpen kiemelnék, hogy a MaVíz részéről nagyon sok 
segítséget kaptunk a szervezéshez, ha kérdésünk volt, készséggel segítet-
tek nekünk, elmondható, hogy végig szoros együttműködésben voltunk.

KK: Voltak-e olyan pillanatok, amikor azt érezted, hogy könnyebb a szer-
vezés másik oldalán lenni és csak élvezni a rendezvényt és a részvételt? 
MT: Igen, voltak ilyen pillanataim, és nem tagadom, nagyon elfáradtam 
estére. Annak ellenére, hogy nagyon jól összeraktad a forgatókönyvet, ha-
talmas összpontosítást igényelt annak végrehajtása. Mindezek mellett sze-
rencsésnek is érzem magam, mert a szervezőkollégákkal nagyon jól együtt 
tudtunk dolgozni, mondhatni, minden óraműpontossággal történt.

KK: Melyek voltak azok a momentumok a verseny során, amikor azt érez-
ted, hogy igen, jól csináltuk, jók voltunk, és büszke voltál magadra és a 
csapatodra? 
MT: A háromnapos rendezvény nulladik napján a regisztrációt a szituációk 
felvétele követte. Faragó András, a Felhasználót eljátszó színész a felada-
tot a kezdés előtt 15 perccel ismerhette meg, illetve ekkor volt alkalmunk 
elpróbálni a történetet. András hamar elsajátította a feladatot, és azonosul-
va a pórul járt ember szerepével, úgy gondolom, tökéletesen oldotta meg 
a feladatot. A felvételt követően kicsit megnyugodhattunk, hiszen talán 
ez volt számunkra a legbizonytalanabb feladat, a végeredményre ugyanis 
nem lehetett előre felkészülni. Itt nincs meg az a lehetőség, hogy ha nem 
sikerült jól a szituáció, vegyük fel újra. Ez élesben ment! A másik érzékeny 
pont a levélírás-feladat értékelése volt, mert ez a korábbi rendezvényeken 
is sok energiát és időt emésztett fel a zsűri részéről. Azzal, hogy a délelőtt 
folyamán befejeződtek az írásbeli feladatok, a levelek kiértékelése is még 
a szituációk lejátszása előtt befejeződhetett. Talán ekkor volt az a pillanat, 
amikor úgy érezhettük, itt már nem lehet baj, és szerencsére ez így is történt.

KK: Van-e olyan dolog, amit kiemelnél a szervezés és a rendezvény so-
rán? Bármi… Momentum, érzés, feladat…
MT: A legfeszültebb, de egyben a legszórakoztatóbb pillanatokat a szi-
tuációk felvétele során élhettem át. Mindvégig feszülten figyeltük kol-
léganőmmel a kommunikáció irányát, közben – az „ügyintéző” mögött, 
amit ő nem láthatott – kézjelzéssel, mutogatással adtuk az instrukciókat 
András számára. András profi módon, észrevétlenül, a jelzéseink szerint 
folyamatosan alakította az eseményeket.

Hm… valóban, sok olyan munka van a rendezvénnyel, amelyet a részt-
vevők nem látnak, nem is gondolnák, hogy azzal is kell foglalkozni. Ilyen 
például a zsűri felkészítése, az ő részükre különböző itinerek elkészítése, 
az ő koordinálásuk, segítésük minden téren. Nagy Edit, a MaVíz főtitká-
ra idén már sokadik alkalommal volt a zsűri elnöke, ennek kapcsán vele 
is beszélgettem egy kicsit.
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KK: Volt-e olyan pillanat a zsűrizés során, amit ki tudnál emelni? Akár 
azért, mert annyira jó volt, vagy mert így utólag visszagondolva lehet, 
hogy másképp csináltad volna?
BP: A versenyzők felkészültsége, tudása évről évre magasabb színvonalú, 
a csapatok közötti különbségek is csökkennek. A zsűrizésben részt venni 
megtisztelő, de nehéz feladat. Bármennyire is igyekszünk objektívek lenni, 
olyan sok szempont alakítja az értékelést, hogy lehetetlen elérni, hogy min-
den csapat egyformán találja azt igazságosnak. A korábbi évekhez képest 
a jogszabályok ismerete és jó kommunikációs készség szinte alapkövetel-
mény lett a szituációs gyakorlatok esetében, és szembetűnő, hogy ezek 
figyelembevételével lehetetlen kiemelni egy-egy csapatot, olyan sok volt 
a jól teljesítő. Az idei év versenyfeladata azért volt különösen nehéz, mert 
a megoldásorientáltság, az ügyfél problémájának a megértése és megérte-
tése kapott hangsúlyt. Nem volt elég azt elmagyarázni az ügyfélnek, hogy 
a jogszabályok szerint jártunk el, és a követelés jogos, hanem rá kellett ve-
zetni a probléma valódi okára. Ezt azonban nem hibának tekintem, hanem 
fejlődési lehetőségnek, és ahogy az egyik zsűritársam ezt ki is emelte, ennek 
a versenynek nemcsak a megmérettetés, hanem a tanulás is a része.

KK: Van-e esetleg olyan dolog, amelyet javasolsz a szervezőknek, hogy 
jövőre át lehetne gondolni? Jobbító/újító ötlet?
BP: A szituációs gyakorlatok értékelési módszerét, pontozását jó lenne 
újragondolni, még objektívabbá tenni. A versenyt követően sok ész-
revétel, javaslat érkezett hozzám, amelyet érdemes megfontolni. Ilyen 
például a szituációs gyakorlatok súlyának csökkentése a pontozásban. 
A jövő évben ezért javasolni fogom az Értékesítési Bizottságnak, hogy a 
versenyszabályzatot vizsgáljuk felül. 

KK: A konferenciával kapcsolatban mik a meglátásaid? Van-e olyan része, 
amelyet kiemelnél? Milyen volt a látogatottság, az érdeklődés?
BP: Sok feladat hárul manapság az ügyfélszolgálatokra, és a napi felada-
tok mellett mindig vannak további újabb és újabb kihívások. 

Ebben az évben a FEF és a GDPR volt a slágertéma, talán ezért is volt 
nagy az érdeklődés a konferencián, aminek nagyon örültem. Az előadá-
sok érdekesek és tartalmasak voltak, nem is tudtuk tartani az időkereteket. 

Köszönöm szépen a tartalmas válaszokat, remélem, hogy a mi szemün-
kön és szemüvegünkön keresztül egy picit jobban bele lehetett így látni 
ennek a két-három napnak a menetrendjébe, a háttérben zajló munká-
latokba. Én személy szerint nagyon szeretem az idézeteket. Szeretném 
ezt az anyagot is egy olyan idézettel lezárni, amelyben, azt gondolom, 
minden benne van, ami kapcsolódik ehhez az íráshoz, a rendezvényhez, 
azokhoz a munkatársakhoz, akikkel együtt lehettünk, és azokhoz az ér-
zésekhez, amelyek akkor és ott lejátszódtak mindannyiunkban.

„A két legfontosabb nap az életedben az, amikor megszületsz, és az, amikor 
megtudod, miért.” Mark Twainnek nagyon igaza van! Tényleg ez a két leg-
fontosabb nap! Remélem, sokan tudjátok már, hogy miért is… Találko-
zunk jövőre  Kecskeméten!

többéves gyakorlattal rendelkeznek, a jogszabályi előírásokat és az ezekre 
épülő belső eljárásrendet tapasztalatból ismerik. A versenyt megelőzően 
természetesen újra előveszik a jogszabályokat. A napi feladataik teljes körű 
ellátása mellett a szabadidejükből áldoznak sokat a felkészülésre, a jog-
szabályismeretek felfrissítésére. Mindannyian foglalkoznak személyes és 
írásos ügyfélmegkeresések kezelésével. Az intenzív felkészülés a hivatalos 
versenykiírást követően szeptemberben kezdődött. A felkészülési időszak-
ban lehetőséget kaptak arra, hogy 1-1 napot tanulással töltsenek. Majd a 
verseny előtt volt egy közös napjuk, amikor néhány összetettebb, valós 
írásos megkeresést dolgoztak fel közösen, illetve a korábbi évek tesztjeit 
oldották meg. A korábbi években 1-1 szakterület munkatársai is tartottak 
tájékoztatást a versenyzőknek. így a vízmérőkről, a korlátozás jogi hátte-
réről, a számlázásról és az aktuális változásokról kaptak a munkatársak 
ismertetést. A tavalyi évben több szakterületről felkészülést segítő írásos 
anyagot állítottunk össze, mely az idei évben is felhasználható volt. Az idei 
felkészülés során a versenyzőkkel együtt úgy ítéltük meg, hogy a korábbi 
évek felkészítése sikeres volt, inkább a jogszabályok egyéni áttanulmányo-
zása kapott nagyobb hangsúlyt. Minden versenyző aktívan részt vesz a 
munkatársak belső továbbképzésében, így nemcsak tanulnak, hanem ta-
nítják is a megszerzett ismereteiket, ami hozzájárul a tudás elmélyítéséhez.

KK: Milyen érzés volt hallani azt, hogy megnyerték a versenyt a kolléga-
nők? Mi volt az első gondolat, ami az eszedbe jutott? 
KA: Szárnyaltunk az örömtől. Együtt tudtunk örülni a versenyzőkkel. Az 
első gondolat? Jó Boszorkányok. Az érzés leírhatatlan. 

KK: Van-e terv a jövő évre vonatkozóan? Elkezdtetek-e már azon gondol-
kodni, hogy min lenne jó változtatni? Van-e esetleg újító ötletetek? 
KA: A zsűri tagjai között legyen gyakorló ügyintéző munkatárs, aki már 
vett részt versenyen. A zsűri tagjai egymástól függetlenül adjanak pontot 
(ne tudják befolyásolni egymást a pontozás során). A szituációs gyakorlat 
során mindenki egyforma időben és ugyanazt az instrukciót kapja, min-
den versenyző számára ugyanazokkal a kulcsszavakkal hangozzon el a 
feladat. Úgy látjuk évek óta, hogy ennél a feladatnál a legnagyobb a szub-
jektív megítélés szerepe, ennek kiküszöbölésére kellene törekedni. Csak 
azok a jogszabályok és könyvek legyenek a felkészüléshez szükséges 
anyagok között, amik a tesztben is szerepelni fognak. A  felkészüléshez 
szükséges anyagokat már előbb közzé kellene tenni, hogy a csapatok 
időben el tudják kezdeni a felkészülést. Igyekszünk megszívlelni ezeket 
a gondolatokat, és mivel úgyis közösen fogjuk szervezni, igazából csak 
rajtunk áll, hogy jövőre milyen lesz a verseny, a rendezvény!

Azonban a versennyel nem zárult le a rendezvény, az esti ünneplést 
másnap reggel követte az Értékesítési Konferencia. Bognár Péter – aki 
hosszú évek óta az Értékesítési Bizottság elnöke – volt a rendezvény mo-
derátora, de előző nap zsűritagként is tevékenyen részt vett a verseny 
során. Mi régóta jól ismerjük egymást, 2001-ben ugyanazon a napon 
kezdtünk el dolgozni vízműves berkekben, csak míg ő a Fővárosi Vízmű-
veknél, én az ÉDV Zrt.-nél. Őt is megkérdeztem a rendezvénnyel kapcso-
latos benyomásairól, érzéseiről.  

Kreitner Krisztina: Péter, te mint a szakmai zsűri egyik tagja és az Értéke-
sítési Konferencia szervezője-moderátora hogyan láttad a rendezvényt? 
A te szakmai szemedre gondolok…
Bognár Péter: Számomra mindig nagy öröm ezen a rendezvényen részt venni. 
A rendező Alföldvíz és a MaVíz titkársága mindent elkövetett annak érdeké-
ben, hogy zökkenőmentes, minden részletében sikeres eseményt zárhassunk. 
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a mikroszkópos megfigyelések jelentősége a vízel-
látási lánc elemeinek mentén
Nyersvíz
A nyersvíz alapállapot-felmérésében nélkülözhetetlenek a mikroszkó-
pos vizsgálatok. 

Védett vízadó rétegre telepített fúrt kutak esetében a szennyezett-
séget általában a beszivárgott talajvíz vagy a felszínről becsurgó víz 
okozza. A fúrt kutak vize gyakran vasas, ahol a nyálkás telepeket alkotó 
vasbaktériumok előfordulása gyakori, melyeken könnyen megteleped-
nek egyéb protozoonok is: így nemcsak a vastartalom jellegzetes íze 

Bevezetés
Azokban a fejlett országokban, ahol a mikroszkópos vizsgálatok jogsza-
bályokban nem jelennek meg, jelentős kutatási támogatottságot kap ez 
a szakterület. Kiemelt téma az amőbák és patogén baktériumok, vírusok 
interakciója, az opportunista patogén, szabadon élő amőbák jelenléte 
a vízhálózatokban és szerepe a megbetegedésekben. A világ tudósai 
számos országban azon dolgoznak alakfelismerő, automatizált mikrosz-
kópok fejlesztésével, hogy vízbiztonsági szempontból még szélesebb 
körben lehessen támaszkodni a mikroszkópos vízanalízis által kínált elő-
nyökre és lehetőségekre, melyeket az alábbiakban bemutatunk.

a mIkroszkópos BIológIaI 
vIzsgálatok jelentősége 
vízBIztonságI szempontBól

kivonat A kétrészes cikksorozat második része a mikroszkopikus szervezetekhez kapcsolódó 
események kivizsgálásában szerzett tapasztalatokat és a vízminőség veszélyeztetettségére uta-
ló szerepüket foglalja össze. Bemutatja, hogy a mikroszkópos biológiai vizsgálat alkalmazható a 
nyers vízforrások, a nyersvíztároló medencék, technológiai berendezések (gáztalanítók, szűrők, 
adszorberek), a termelt víz, a vezetékhálózatok vizének ellenőrzésére, valamint az általa kapott 
informá ciók hasznosak a veszélyesemények megelőzésében, kockázatcsökkentésében.

kulcsszavak üledék, vasbaktérium, kénbaktérium, szennyezettséget jelző baktérium, alga és 
cianobaktérium, gomba, véglény, féreg, magasabb rendű szervezet, kockázatelemzés, kockázat-
kezelés

Dr. Plutzer JuDit, PozDerKa Virág, Kiss-szarVáK ilDiKó 
Országos Közegészségügyi Intézet, Vízhigiénés Osztály, 
Dr. borsányi mátyás VÍZBIO Mérnöki Tanácsadó, Kutató és Oktató Bt.

2. rész: a nyersvíztől a fogyasztóIg, a kIfogásoltság 
okaI és megoldásI lehetőségek

Az ügyfélszolgálati verseny eredményei
1. Bácsvíz Zrt. 3. Pannon-Víz Zrt.  5. Vasivíz Zrt.
2. Szegedi Vízmű Zrt. 4. Aqua Kft.   6. Fejérvíz Zrt.
    7. DMRV Zrt.

A legkreatívabb, legfrappánsabb ügyfélszolgálatos kolléganők, ill. 
kollégák:
•	 Varga	Éva	–	Bácsvíz	Zrt.
•	 Kapuvári	Imre	–	Pannon-Víz	Zrt.
•	 Meskó	Anikó	–	Vasivíz	Zrt.

A legjobb makett a zsűri szerint: Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.
A legjobb makett a közönség szerint: TRV Zrt.
A helytörténeti totót legjobban kitöltő csapat: Aqua Kft.


