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a dvGW akadémia
a német Gáz- és vízeGyesülés mŰszaki 
munkaerőképzésének sikeres kieGészítése

Bevezetés
Németország szakmai szövetsége kissé 

másképp épül fel, mint magyar testvérintéz-
ménye, hisz az ivóvíz- és a gázszolgáltatás a 
szakterülete, szennyvízzel nem foglalkozik. 
Az 1859-ben alapított DVGW óriási szervezet. 
2012-ben 13 500 fő volt a tagok száma, amiből 
mintegy 10 ezer egyéni tag, 1900 pedig szol-
gáltató szervezet volt. A bonni székhely mellett 
az országban tizenkét, külföldön pedig két iro-
da segíti a központ munkáját (Brüsszelben és 
Szarajevóban).

A német szövetség komoly hangsúlyt fektet 
az ágazatban dolgozó szakemberek továbbkép-
zésére, és hosszú múltra tekint vissza a mérnö-
kök műszaki jellegű oktatása.

Mind az alapképzést (gépész, kútfúró, cső-
hálózati munkás, vegyész, informatikus stb.), 
mind a továbbképzést (konferenciák, tovább-
képző tanfolyamok, szakmai bemutatók stb.) 
egy nagy saját szervezet végzi immár évtizedek 
óta. A feladat nagyságára jellemző, hogy 2012-
ben például 28 ezer szakember vett részt valami-
lyen képzési formában.

A szorosan vett szakmai oktatás mellett 
felmerült egy más típusú ismeretszerzés szük-
ségessége is. Az energia- és a vízpiac új irány-
vonalai, a növekvő konkurenciaharc és a vál-
lalatstruktúrák változásai új követelményeket 
helyeztek előtérbe a munkavállalók minden 
szintjén. Egy, a DVGW által rendelt tanulmány 
már 2000-ben szükségesnek tartotta a szolgál-
tatói szakmában egy jövőkoncepciójú munka-
erőképzés kialakítását. A koncepcióban megfo-
galmazott feladatok és elvárások: a projektek 
hatékony megvalósítása, nyitottság az innová-
ciókra, csapatmunka, valamint a fogyasztók ér-
dekeinek középpontba állítása.

A német szövetség a DVGW Akadémia 
2002. évi megalakításával reagált a változó igé-
nyekre. A képzések fő iránya a szervezés, a jog, 
az üzemgazdálkodás, a fogyasztói kapcsolatok, 
a kommunikáció, a vezetők HR oldali támoga-
tása és a humánpolitika a közmű egész terüle-
tén. Az Akadémia ezzel kiegészíti a DVGW már 
meglévő széles körű műszaki munkaerő-kép-
zési programját.

Az Akadémia képzési kínálatával kiegészíti 
a DVGW már meglévő átfogó műszaki munka-
erő-képzési programját. A 2014-es évre az Aka-
démia kb. hetven témát és tíz minősítő rendszert 
kínál. Több mint kétszáz rendezvényt, tréninget 
és workshopot szervez mintegy kétezer résztve-
vővel. A tíz év alatt összesen  húszezer munkavál-
laló vett részt 1650 rendezvényen. 

az intézmény felépítése
A DVGW Akadémia különleges 

helyet foglal el a német szakmai 
egyesülés berkein belül. A kimon-
dottan műszaki és gazdasági szak-
mai oktatást a jövőben is Bonnban, 
a DVGW központjában, illetve a tar-
tományi irodákban (kilenc darab) 
szervezik. Az Akadémia – annak el-
lenére, hogy az csupán a DVGW egy 
képzési egysége – meglehetősen 
önállóan végzi munkáját. Központ-
ja Berlinben van, viszont négy nagy 
képzési központján és három ré-
gióirodáján keresztül próbál közel 
lenni a közönségéhez. A rendezvé-
nyeket 2014-ben tizenhét települé-
sen tartják. 

Az Akadémia konkrét tevé-
kenységét egyedi tanfolyamok és 
szervezett minősítési rendszerek 
formájában végzi. A várható ren-
dezvényeket az előző év végén ki-
adott hatvan-hetven oldalas éves 
programjukban jelentetik meg. A 
2014. évi oktatásokat huszonöt jól 
képzett külsős szakemberrel oldják 
meg. Rendelésre ún. in house (te-
hát a vállalathoz kihelyezett) tanfo-
lyamokat is tartanak. 

A rendezvények pénzdíjasok 
és meglehetősen drágák. Egy két-
napos szakszeminárium (ez a leg-
kisebb oktatási egység) DVGW- 
tagoknak 1000-1100 euróba, a 
mi nősítést adó ötszemináriumos 
tanfolyam 4600, a hat-hét szemi-
náriumos 5600, míg egy diploma 
12 ezer euróba kerül. Az oktatáson 

részt vehetnek nem DVGW-tagok is, általában 
20% felárral.

oktatási, minősítési rendszerek
A DVGW négylépcsős oktatási rendszert 

alakított ki. El lehet végezni sorozatokat, me-
lyek minősítést is adnak, de minden egység kü-
lön-külön is hallgatható.

Hazánkban több kormányzati szerv, 
oktatási intézmény és a MaVíz is 
sokat foglalkozik a vízügyi képzés, 
továbbképzés problémakörével. 
A Vízmű Panoráma az alábbiakban
igyekszik bemutatni egy nagy-
vonalú elképzelést, miként oldják 
meg a víz- és gázszolgáltató ipar 
vezetőinek oktatását a kor 
elvárásainak megfelelő szinten 
Német országban.

várSzeGI cSaba
Magyar Víziközmű Szövetség

A DVGW Akadémia oktatási központjai
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szakszemináriumok
A szakszemináriumok képezik a DVGW mi-

nősítési rendszerének alapjait. A szemináriumok 
célja az egyes területek lényeges tartalmának is-
mertetése, gyakorlati példákkal való elmélyíté-
se. A szakszemináriumok általában két napig 
tartanak, részvételi igazolással zárulnak.

szemináriumsorozatok
A szemináriumsorozatok alkotják a DVGW 

minősítési rendszerének legalsó lépcsőjét. A so-
rozatok célja, hogy a szisztéma szerint kialakí-
tott, egymásra épülő modulok segítségével té-
maspecifikus tudás és gyakorlat alakuljon ki. Az 
egyes „építőkockák” kiegészítik egymást, illetve 
ahol bizonyos átfedés van, az segíti az ismétlést 
és a tudás mélyülését.

minősítést adó tanfolyamok
A minősítést adó tanfolyamok képezik a 

DVGW minősítési rendszerének középszintjét. 
A minősítést adó tanfolyamok az érintett terü-
let öt szakszemináriumából állnak, elvégzésük 
után DVGW-bizonyítványt kapnak a résztvevők. 
A minősítés megszerzéséhez a szakszemináriu-
mokat sikerrel kell elvégezni, és a megszerzett 
tudást záróvizsgán kell bizonyítani. Az egyes 
szakszemináriumokat a részvevők egyéni lehe-
tőségeik szerint végezhetik el.

diplomát adó oktatás
A „Vezetőképzés az energia- és vízszak-

mában” elnevezésű, diplomát adó képesítés a 
DVGW minősítési rendszerének legmagasabb 
lépcsőfoka. 

A cél a rendszerezett és gyakorlatias fel-
adatvégzés elérése mind a döntéshozók, mind 
azok munkatársai számára. Ez a képzési forma 
tizenöt szakszemináriumból áll, és a következő 
szakterületeket öleli fel: szervezés, üzemgazdál-
kodás, vezetés. A megszerezhető DVGW-diplo-
ma elnevezése: Vezető munkaerő az energia- és 
vízszakmában. 

A diplomavédés sikeréhez az összes szak-
szemináriumot eredményesen szükséges elvé-
gezni, és a szervezés, üzemgazdálkodás és ve-
zetés összefüggéseinek ismeretéről vizsgán kell 
bizonyítást adni.

víz viláGnapi
elismerések

•   Appel László – VASIVÍZ ZRT., 
 informatikai vezető
•   Arató Csongor Imre – Dunántúli Regioná-

lis Vízmű Zrt., térinformatikai főmunkatárs
•   Bognár László – KAVÍZ KFT., 
 szennyvízkezelési főmérnök
•   Dávid Sándor – Délzalai Vízmű Zrt., 
 üzemvezető
•   Erdődi Jánosné 
 – ZALAVÍZ ZRT., ügyfélszolgálati előadó
•   Fegyver Sándor 
 – ÖKOVÍZ Kft., műszaki igazgató
•   Gócza Gábor – Dunántúli Regionális 
 Vízmű Zrt., fenntartási ügyintéző
•   Greff Alfréd – Duna Menti Regionális 
 Vízmű Zrt., elektroműszerész

Március 22. idén is, mint minden évben, a víz-
ről szól. E nap nem csupán egy hétköznap a 
vizes szakemberek számára, ez az a nap, ami-
kor tiszteletünket fejezhetjük ki azon felbecsül-
hetetlen érték előtt, amelyért és amellyel nap 
mint nap dolgozunk. Ilyenkor értékeljük azt 
a hatalmas emberi munkát és erőfeszítést is, 
ami ahhoz szükséges, hogy biztosítva legyen 
minden ember számára a nélkülözhetetlen 
ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és 

-tisztítás. Tudjuk, hogy mindaz, ami oly termé-
szetes módon rendelkezésre 
áll otthonokban, munkahe-
lyeken, illetve az élet bármely 
területén, munkatársaink ezre-
inek áldozatos és kitartó mun-
kája árán teremtődik meg. A víz 
világnapján fontos, hogy meg-
emlékezzünk Róluk, a szakem-
berekről is, és megköszönjük 
lojalitásukat és felelősségteljes 
munkájukat.

A Magyar Víziközmű Szövet-
ség az évről évre megrendezett 
Víz Világnapi Gálaestjén ismét 
magas rangú kitüntetésekkel 
ismerte el a víziközmű-ágazat 
hosszú éveken keresztül ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó, 
elkötelezett szakembereit. Az 
idei évben a magas rangú el-
ismeréseket a rendezvény fő-
védnöke, Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési 
miniszter adta át a díjazottaknak. 

2014. március 21-én, a Bálna Budapestben 
rendezett, ünnepélyes fogadással egybekötött 
díjátadó ünnepségen azokat a tagszervezetek 
által felterjesztett kollégákat tüntette ki a Ma-
Víz Víz Világnapi Emlékéremmel, akik a közmű-
ves víz- és csatornaszolgáltatásban húsz évnél 
hosszabb időn keresztül kiemelkedő szellemi 
tevékenységet, illetve különösen hatékony gya-
korlati munkát végeztek, továbbáa MaVíz szak-
mai közéletében eredményes és általánosan 
elismert társadalmi szerepet vállaltak. Az idén 
is húsz kiváló szakember vehette át az Emlékér-
met és a vele járó oklevelet.
2014-ben Emlékérem-kitüntetést kaptak:


